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Protokół  Nr XIV/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
22 czerwca  2015 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19  radnych. Nieobecni na sesji  Radni :  Alfred 
Długosz oraz Tadeusz Doliński   lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: ,Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar,  Z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy,  
Sołtysi wsi. Mieszkańcy  Gminy Kluczbork. 
Obrady rozpoczęto o godz.:16.00 
 
Porządek obrad   
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.Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2014r. 
3.1-uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu                
      z wykonania budŜetu gminy za 2014 r. 
3.2-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2014 r. 
- dyskusja 
3.3-  protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia 
        sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2014 i sprawozdania finansowego                      
        gminy za 2014 r. 
3.4 - uchwała Nr 1/15 z dnia 25 maja 2015r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii                              
        z wykonania budŜetu gminy za 2014r. 
3.5 - uchwała Nr 2/15 z dnia 25 maja  2015r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku                    
         o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
3.6 - uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w/s opinii o wniosku Komisji 
         Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014r. 
- dyskusja- 
- podjęcie uchwały a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork    
    za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Kluczbork za 2014 r. 
- podjęcie uchwały b/ w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 
4.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
c/ zmiany uchwały, 
d/ rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2015r. na Burmistrza Miasta Kluczborka, 
e/ likwidacji oraz rozwiązania StraŜy Miejskiej w gminie Kluczbork, 
f/ zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Kluczbork za rok 2014, 
g/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
h/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
i/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy                         
    w Kluczborku z Filią w Kuniowie, 
j/  zmiany uchwały Nr X/81/15 Rady  Miejskiej z dnia 4 maja 2015r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kluczborka część południowa,  
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k/wyraŜenia opinii dot. wniesienia wkładu niepienięŜnego(aportu) oraz wkładu pienięŜnego 
do Spółki zo.o „Eko-region” z siedzibą w Bełchatowie w zamian za objęcie udziałów w 
spółce  
l/ utworzenia odrębnych obwodów głosownia w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,                
w Powiatowym Centrum  Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku                                 
i w Zakładzie Karnym w Kluczborku 
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 
 
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.  
Po przedstawieniu  porządku obrad  zostały wręczone Medale Pamiątkowe z okazji  25-Lecia 
Samorządu  medale otrzymali  Adam Płocikiewicz , Piotr Grabuś ,Jan Myślecki , Maria 
Gerlic, Agnieszka Wodara, Kordula Moś, Alois  Benk. Ryszard Drozda 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.22.05.2015 i 6.06.2015r 
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 22.05.2015r zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw 
,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty. Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu 
z  sesji odbytej w dniu 6.06.2015r zatem Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w 
wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
 
W dniu 22 czerwca   2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu     
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                         
z wykonania budŜetu za 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
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W dniu  18 czerwca  2015r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                        
 z wykonania budŜetu za 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
W dniu 22 czerwca   2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich                   
i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                        
 z wykonania budŜetu za 2014r.                               
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
 
W dniu 22 czerwca   2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                         
z wykonania budŜetu za 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
W dniu 22 czerwca  2015r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami..  
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta . 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu. 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2014r. 
3.1-uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu                
      z wykonania budŜetu gminy za 2014 r. 
Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu gminy za 2014r.  przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  ( uchwała Nr 152/2015r z dnia 29 kwietnia 2015r .Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy 
Kluczbork za 2014r.) 
 
3.2-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2014 r. 
 - dyskusja- 
Nikt z  Radnych nie zabrał głosu 
 
3.3-  protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia 
        sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2014 i sprawozdania finansowego                      
        gminy za 2014 r. przedstawił  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus 
    
3.4 - uchwała Nr 1/15 z dnia 25 maja 2015r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii                              
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        z wykonania budŜetu gminy za 2014r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej    
        Janusz Kallus 
    
 
3.5 - uchwała Nr 2/15 z dnia 25 maja  2015r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku                    
         o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. Przewodniczący Komisji       
         Rewizyjnej Janusz Kallus 
    
 
3.6 - uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w/s opinii o wniosku Komisji 
         Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014r.przedstawił Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Janusz Kallus 
- dyskusja- 
 
 
Radny Janusz Kallus –  zwrócił uwagę ,na dwa fakty Ŝe w stosunku do ubiegłego roku 
zadłuŜenie Gminy   zmniejsza się po roku czasu pełnienia funkcji Skarbnika Gminy  przez p. 
Piotra Lewalda .  Pochwalił teŜ jego prace i podejmowane działania. 
 
Radny Henryk Fraszek -  zapytał  o obsługę długu.  
 
Skarbnik gminy Piotr Lewald -na obsługę zadłuŜenia gmina wydaje rocznie ok. 2 mln zł. 
 
- podjęcie uchwały a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Kluczbork za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Kluczbork 
za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie  projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork  za rok 2014 wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Kluczbork za 2014 r. i w wyniku głosowania 
głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
 i nadano jej Nr XIV/102/15 
 
 
- podjęcie uchwały b/ w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Kluczborka . 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka i w wyniku głosowania głosami 19 
za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIV/103/15 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 
 
Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
          Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca   2015r. analizując materiały  na sesję Komisja  
-  projekt  „e” w sprawie likwidacji oraz rozwiązania StraŜy Miejskiej w gminie Kluczbork 
zaopiniowała negatywnie. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
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Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki         
Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2015r. analizując materiały  na sesję Komisja  
-  projekt  „e” w sprawie likwidacji oraz rozwiązania StraŜy Miejskiej w gminie Kluczbork 
zaopiniowała negatywnie. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik       
                                          
Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej                            
 i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca   2015r. analizując materiały na sesję Komisja 
-  projekt  „e” w sprawie likwidacji oraz rozwiązania StraŜy Miejskiej w gminie Kluczbork 
zaopiniowała negatywnie 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji  Tadeusz Doliński 
 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
         Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja   
-  projekt  „e” w sprawie likwidacji oraz rozwiązania StraŜy Miejskiej w gminie Kluczbork 
zaopiniowała negatywnie 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie : 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag  
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XIV/104/15 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2015r. na Burmistrza Miasta 
Kluczborka, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 
przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIV/105/15 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  likwidacji oraz rozwiązania StraŜy Miejskiej w gminie 
Kluczbork, Przewodniczący obrad odczytał opinie  Wojewódzkiej Komendant Policji (opinia 
w załączeniu do protokołu )  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie  likwidacji oraz rozwiązania StraŜy Miejskiej w gminie Kluczbork i 
w wyniku głosowania głosami 0 za ,19 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała   
nie została podjęta  
 
f/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy 
Kluczbork za rok 2014, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag  zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 
19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIV/106/15 
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g/Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu Radni nie wnieśli uwag  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIV/107/15 
 
h/Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIV/108/15 
 
 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie, do tego projektu Radni nie wnieśli 
uwag  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i 
w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XIV/109/15 
 
j/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr X /81/15 Rady  Miejskiej z dnia 4 maja 
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa, do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIV/110/15 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia opinii dot. wniesienia wkładu 
niepienięŜnego(aportu) oraz wkładu pienięŜnego do Spółki zo.o „Eko-region” z siedzibą w 
Bełchatowie w zamian za objęcie udziałów w spółce do tego projektu Radni nie wnieśli uwag  
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XIV/111/15 
  
l/Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosownia 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 Radni nie 
wnieśli uwag  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XIV/112/15 
 
 
 
 
Do punktu 5porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie  zabrał głosu  
 
Do punktu 6 porządku obrad 
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej, 
 
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  14.05.2015r.- do 05.06.2015r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca  2015 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił Z-ca Burmistrza Miasta Kluczborka. 
 
A-7-  ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego 
A-9-uruchomienia rezerwy budŜetu gminy w 2015r 
A-11 –ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do  
           sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej - BaŜany 
A-13- ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej  budynkiem    
           niemieszkalnym  
B-6  – umowa Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „Irys”- wsparcie    
           realizacji zadania publicznego z zakresu kultury Prowadzenie orkiestr    
           dętych z terenu Gminy Kluczbork 
B-11-umowa Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” 
            -wykonanie i montaŜ ogrodzenia  między działkami 
B-38 – umowa –IDS-BUD S.A  Warszawa –wykonanie zamówienia    
           dodatkowego na zadania pn” Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej                        
           w Bogacicy 
B-41- umowa Caritas przy Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca    
          Pana Jezusa – wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury,    
          sztuki, ochrony dóbr kultury 
B-43- umowa Arkadiusz Sykoś –Utworzenie miejsc rekreacji w Dolnie    
          Stobrawy - uzupełnienie wyposaŜenia i zagospodarowanie terenu 
B-53 – umowa MD Szkolenia –wykonanie usługi - platforma do głosowania 
B-54- umowa BO-BRUK Tadeusz Bortniak –wykonanie oznakowania   
           poziomego dróg gminnych w Kluczborku 
B-55- umowa-Biuro Obsługi Technicznej ROAD-wykonanie dokumentacji   
           projektowo-kosztorysowej na zadanie Budowa parkingu przy cmentarzu    
            ul. Opolska w Kluczborku 
B-56- umowa Akademia Świadomości „AHIMSA”Borkowice – wsparcie    
          zadania publicznego z zakresu kultury pn. Dzień Kultury Indyjskiej 
 
            Dyskusja 
 
Nikt z Radnych w tym punkcie nie zabrał głosu.                                                                      
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  pod głosowanie sprawozdanie  
Burmistrza Miasta Kluczborka z okres między sesjami i w wyniku głosowania głosami  
19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
 



 8 

Radny Mrozek Józef – podziękował  za wykonanie  kanalizacji we wsi Bogacica. Jest juŜ po 
odbiorze. 
Radny Jarosław Przybył- potrzebna jest kampania informacyjna, do czego słuŜy StraŜ 
Miejska, w jaki zakresie moŜe pomagać mieszkańcom, powinna teŜ cyklicznie składać 
sprawozdania ze swojej działalności. 
Radny Henryk Fraszek -naleŜy przyjrzeć się skargom mieszkańców na straŜników miejskich, 
aby nie powodowali w ludziach tak wielkiej chęci zlikwidowania. Punkt po punkcie naleŜy 
naprawić kluczborską StraŜ Miejską, a jest to zadanie burmistrza. 
Przewodniczący Rady Miejskiej   Janusz Kędzia  przekazał Radnym  informację z którymi 
moŜna zapozna się w Biurze Rady  a mianowicie : pismo Pana Romana Brzezińskiego  z dnia 
12.06.2015r.  
Pismo  Krajowej Rady Sędziów Społecznych   w sprawie  zbliŜających się wyborów 
ławników z dnia 16.06.2015r. 
W związku z pismami które wpływają do UM w Kluczborku w sprawie  przejęcia  dróg 
prywatnych na majątek gminy. Rada Miejska w Kluczborku  postanowiła w głosowaniu  19 
za 0,przeciw ,0 wstrzymujących się  ,Ŝe  : 
1) przejecie dróg  nastąpi w formie nieodpłatnej, 
2) koszty związane z przejęciem pokryją dotychczasowi właściciele, 
3) w chwili przekazywania dróg ich stan nawierzchni musi być w dobrym stanie technicznym, 
4) gmina moŜe przystąpić do budowy dróg na przejętych działkach o nawierzchniach 
ulepszonych po zrealizowaniu wszystkich inwestycji drogowych ujętych w WPF oraz 
strategii gminy. 
Radny Jan Myślecki – zapytał czy po przejęciu dróg od właścicieli prywatnych nie naleŜy 
naliczyć opłat adiacenckich  w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  odpowiedział ,ze   gmina do tej  pory nie stosowała takich opłat. 
Radny  Zdzisław Pięch -  zaproponował Radnym  ufundowanie drzewka  dla „ Hospicjum” w 
Smardach . 
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował aby ustalić kwotę na najbliŜszych   Komisjach  
RM. 
 
 
Do punktu 7 porządku 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 


