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Protokół  Nr XV/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
27 sierpnia  2015 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18  radnych. Nieobecni na sesji  Radni : Maria 
Lepsy, Alfred Długosz ,Jacek Lech 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.  
Obrady rozpoczęto o godz.:15.15 
 
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.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinia Komisji 
a/ 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, 
b/ uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork”, 
c/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
d/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
e/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,    
f/ uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy   
   Kluczbork 
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.Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim   
    Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku za okres od 02.01.2015r. do 30.06.2015r. 
7. Wykaz udzielonych umorzeń naleŜności pienięŜnych  mających charakter cywilnoprawny   
    za I półrocze 2015 roku  
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. 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  
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18 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.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  przywitał  p. Katarzynę Budzisz  ,która  przedstawiła i 
omówiła   w formie prezentacji multimedialnej   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Kluczbork prezentacja w załączeniu do protokołu. 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.27.07.2015 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 27.07.2015r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw 
,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
 
W dniu 26 sierpnia 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu  i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie z dyrektorem Administracji 
Oświaty. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza Miasta, Dyrektor 
Administracji Oświaty i Prezes „Hydrokomu.” 
     
 
W dniu  26 sierpnia 2015r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Prezes „Hydrokomu” i Skarbnik.  
     
 
 
W dniu 26 sierpnia 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich                   
i Socjalnych. Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał                                
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza Miasta i Prezes 
„Hydrokomu” . 
 
 
W dniu 26 sierpnia 2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
 i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Prezes „Hydrokomu” i Skarbnik.  
     
 
 
W dniu 24 sierpnia  2015r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta  
za okres między sesjami i rozpoczęcie kontroli zadania pn. –Remonty dróg gminnych.   
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza 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 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 
 
Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia  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 26 sierpnia  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 26 sierpnia  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 26 sierpnia  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  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 uchwały  
radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie 
i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XV/113/15 
 
b/ Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Kluczbork”, nie wniesiono uwag do projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 
18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XV/114/15 
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c/Projekt uchwały w sprawie  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, nie wniesiono uwag do projektu uchwały zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku 
głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XV/115/15 
 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, nie 
wniesiono uwag do projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XV/116/15 
 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, nie wniesiono 
uwag do projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XV/117/15 
 
   
f/Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków  na terenie Gminy  Kluczbork nie wniesiono uwag do projektu uchwały zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i 
w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XV/118/15 
 
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 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  17.06.2015r.- do 18.08.2015r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Kluczborka                              
w następujących sprawach: 
 
A-7 - zarządzenie w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości połoŜonej        
          w Kluczborku będącej własnością Skarbu Państwa przy ul. Strzeleckiej 42, 
A-11 -zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku, 
A-15 - wniesienia wkładu niepienięŜnego –aportu  oraz wkładu pienięŜnego, 
A-28-  wyznaczenia miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie  
            urzędowych obwieszczeń,  
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B-18  –umowa –Zakład  Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych i Sanitarnych             
          –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę  
          oświetlenia  Stadionu Miejskiego,  
B-19- umowa -Zakład Usług Geologicznych GRUNT –Opole – wykonanie prac  
          geologicznych na terenie Stadionu Miejskiego,  
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  
18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim   
Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku za okres od 02.01.2015r. do 30.06.2015r 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia odczytał Sprawozdanie z działalności 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim   
Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku za okres od 02.01.2015r. do 30.06.2015r 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Wykaz udzielonych umorzeń naleŜności pienięŜnych  mających charakter cywilnoprawny   
 za I półrocze 2015 roku  
Radni  przyjęli do wiadomości  wykaz  z udzielonych umorzeń  naleŜności pienięŜnych  
mających charakter cywilnoprawny  za I półrocze 2015 roku  
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
-pismo Pana Jerzego Przybyła  w sprawie   remontu mieszkania –  sprawa zostanie 
przekazana do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych. 
-pismo Pana Mirosława Sowy  z prośba o interwencję w sprawie przyznania mieszkania 
socjalnego  dla  córki i wnuczki – odpowiedz   w załączeniu.  
-pismo Mieszkańców ul. Pułaskiego 1 w sprawie uciąŜliwych lokatorów. Sprawa zajął   
się  juŜ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych . 
-pismo w sprawie  umorzenia odsetek  od zadłuŜenia czynszowego , najemca zwrócił się o 
umorzenie odsetek po spłaceniu całości głównego zadłuŜenia. Rada zapoznała się z  pismem  
wnioskując o uzupełnienie  dokumentów o aktualny  odcinek renty. Ponownie zajmie się tym 
tematem  po dostarczeniu  dokumentu.  
-Starosta Kluczborski   zaprasza  do wzięcia udziału  w obchodach Dnia Weterana Walk o 
Niepodległość RP oraz 76  Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej – w dniu 1 września  
2015r . 
 
W tym punkcie porządku obrad  głos zabrał  p. Walesa Krzysztof  mieszkaniec  wsi Baków  
zwracając się do Radnych w sprawie  naprawy (utwardzenie )  drogi gminnej – chodzi o 300 
metrów Stwierdził ,Ŝe  po tym odcinku drogi nie da się  chodzić a co dopiero pchać wózek z 
małym dzieckiem. 
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Krystyna KręŜel –jest to droga tłuczniowa jest to nawierzchnia  zabezpieczająca przejazd i 
dojazd  do posesji .Nie planujemy  remontu drogi poniewaŜ w tym roku została ona 
utwardzona tłuczniem.  
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował aby zwrócić się do swojego Radnego ( 
Alfreda Długosza ) i złoŜyć wniosek w sprawie remontu drogi  do przyszłorocznego BudŜetu   
 
P.Walesa Krzysztof  -poinformował ,Ŝe  Radny Alfred Długosz widział ta drogę  i stwierdził 
,Ŝe to kolejna  inwestycja źle wykonana, a ponadto po takim kamieniu jak jest wysypany nie 
da się chodzić i  pchać wózka  z małym dzieckiem. 
Wcześniej  gazownia  wymieniała  rury i kopała  środkiem drogi  i nie zostało to  
doprowadzone do porządku. 
 
Radny Henryk Fraszek – proszę o przygotowanie dokumentacji odbioru tej drogi  na następną 
komisje a Pana proszę o udostępnienie zdjęć przed remontem i po remoncie. 
Gmina  powinna wyegzekwować  od gazowni przywrócenie stanu poprzedniego. 
 
Sołtys Sołectwa Baków serdecznie zaprasza na DoŜynki Gminne w Bąkowie. 
 
Pismo  Pana Leszka Kureczki   z Ligoty Górnej w sprawie  pisania  pism przez Radnego 
Alfreda Długosza  poświadczające  nieprawdę .Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  po odczytaniu  pisma  stwierdził ,Ŝe  takimi sprawami zajmuje się sąd . 
 
Po wyczerpaniu punktu 8 porządku obrad  wolne wnioski i informacje  Przewodniczący  
zarządził przerwę w I części obrad na czas przejścia Radnych  do Kampusu Sportowego  
gdzie  odbyły się dalsza część obrad. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia wznowił dalszą cześć obrad o godz: 16.15 
Kampusie Sortowym „Stobrawa”. Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał  p. Prezesa  
Klubu Sportowego „MKS „W związku ze złoŜonym wnioskiem o dotacje dla Klubu  ta cześć 
obrad  została poświęcona działalności Klubu Sportowego MKS Kluczbork. Wyświetlono  
obszerny  pokaz multimedialny i omówiono  zagadnienia związane z wydatkami w  MKS 
Kluczbork.  
 
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 
 


