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Protokół  Nr XVI/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
30 września  2015 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 17radnych. Nieobecni na sesji Radni : Maria Lepsy, 
Alfred Długosz ,Henryk Fraszek ,Stanisław Konarski - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli:  Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, Przedstawiciele 
Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy,  
Sołtysi wsi.  
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.Podjęcie uchwał w sprawie: 
Opinia Komisji 
a/ wyboru ławników na kadencję 2016-2019,  
   -przedstawienie opinii,  
   -powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
   -głosowanie, 
b/ określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest  
    Gmina Kluczbork, udostępnionych  dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad   
     korzystania przystanków komunikacyjnych, 
c/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla niepublicznych przedszkoli oraz   
    niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego , funkcjonujących na trenie   
   Gminy Kluczbork ,a takŜe trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania                                   
   i wykorzystywania, 
d/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budŜetu Gminy Kluczbork dla szkół  
    niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli  
    prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, 
e/ zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011r.                    
     zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania  na ogrzewania   
    proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania,  
f/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  
    Kluczbork”, 
g/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania  
    „Zaszczepienie populacji rocznika 2009 przeciwko meningokokom typu C”, 
h/ zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów, 
i/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
4.Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2015r. 
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
  - dyskusja,  
  - przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2015 r. 
5.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
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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  
17 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. Radny Janusz Kallus zawnioskował o wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały  w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Uzasadnił 
to tym ,Ŝe zgodnie z  zapowiedzią na Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego  wnoszę  
wykreślenie z porządku obrad  projektu uchwały  oznaczonego lit „i” w sprawie zmiany w 
wieloletniej prognozie finansowej .Zgodnie z § 24  Statutu Gminy Kluczbork  regulujący 
miedzy  innymi  tryb pracy rady radni powinni otrzymać projekty uchwał a projektu tej 
uchwały  nie otrzymaliśmy jedynie Pan Skarbnik poinformował nas  ,Ŝe ta uchwała będzie   
zawierała  wprowadzenie szeregu  nowych zadań  oraz przesunięcia w czasie  i kwotach 
zadań juŜ planowanych. W związku z powyŜszym  chcąc uniknąć pytań KoleŜanek i Kolegów 
i głosowania bez zapoznania się ze szczegółami wnoszę o wycofanie  projektu uchwały z 
porządku obrad. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak-  stwierdził ,Ŝe Radny Janusz Kallus ma racje ,Ŝe projekty 
powinny docierać  z wyprzedzeniem do  radnych. Natomiast nie jest to pierwszy raz  powstaje  
sytuacja  taka  ,ze  prosimy Państwa o to  abyście przyjęli jednak do rozpatrzenia projekty 
uchwał  które przedkładamy w ostatniej chwili. Wynika to z tego ,Ŝe projekt uchwały 
O zmianie wieloletniej prognozie finansowej to nie jest projekt stały  tylko w tym Urzędzie w 
Wydziale Finansowym trwa cały czas praca .Wprowadziliśmy bardzo istotne zadania  
dotyczące programu  niskiej emisji . Są to zadania min. które stworzyli mieszkańcy Gminy 
Kluczbork  mieszkańcy  wspólnot, spółdzielni. Nie dało się  tego prędzej zrobić ja mogę tylko  
Wysoka Rade  bardzo przeprosić ,ze to opóźnienie  nastąpiło .Uzgodniłem z p. Skarbnikiem 
,Ŝe  punkt po punkcie szczegółowo wyjaśni projekt uchwały „i”. Nie ukrywam ,Ŝe opóźnienie 
miesięczne spowoduje komplikacje  finansowe. 
 
W tym punkcie porządku obrad  nikt z radnych  więcej nie zabrał głosu zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek Radnego Janusza Kallusa pod głosowanie 
i w wyniku głosowania głosami  1 za ,14 przeciw ,2 wstrzymujących się .Wniosek nie uzyskał 
akceptacji Rady zatem Przewodniczący Obrad przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie :  
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Przyjęcie porządku obrad i w wyniku głosowania głosami 16 za  1 przeciw , 
0 wstrzymujących się porządek obrad został przyjęty . 
 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.27.08.2015 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 27.08.2015r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 17 za ,0 przeciw 
,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 30 września 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                             
z wykonania budŜetu za I półrocze 2015r.                                                                        
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca  Burmistrz Miasta,  
 
W dniu  24 września 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 I półrocze 2015r.                           
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta,  
 
 
W dniu 30 września 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich                   
i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                             
z wykonania budŜetu za I półrocze 2015r.                                                          
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrz Miasta,  
 
W dniu 29 września 2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego  
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania                       
z wykonania budŜetu za I półrocze 2015r.                           
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza i  Skarbnik.  
     
W dniu 21 września 2015r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Kontrola 
zadania pn. –Remonty dróg gminnych.   
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza Miasta. 
 
 
Podziękowania  dla Mieszkańców Wsi Baków na ręce Sołtysa  Zbigniewa Brudko  za  
Organizacje DoŜynek Gminnych  2015 ,które odbyły się w Bąkowie  
List Gratulacyjny dla  Stowarzyszenia  „Bogatalanta” za zdobycie II miejsca   za najlepszy 
projekt odnowy wsi w  Województwie Opolskim.  
Podziękowanie i List Gratulacyjny  wręczyli  Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak  - Ŝycząc dalszych sukcesów na rzecz lokalnego samorządu.  
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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 30 września  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 30 września  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 24 września  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 29 września  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja  
-projekt „I” w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej pozostawiła bez opinii  
Pozostałe projekty  zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie : 
a/ wyboru ławników na kadencję 2016-2019,  
   -przedstawienie opinii,  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  zapoznał  z opinią Zespołu ds.  
zaopiniowania kandydatów na ławników  ponadto przedstawił teŜ zasady głosowania ,które 
kaŜdy z Radnych otrzymał  na piśmie. 
  
  -powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
 
Następnie Przewodniczący Obrad poprosił o podawanie kandydatur  do  komisji skrutacyjnej. 
A mianowicie do komisji Skrutacyjnej  zgłoszono Radnego Janusza Kallusa – radny  wyraził 
zgodę,  Adama Kostusia Radny Adam Kostuś wyraził zgodę ,  Marka Wojnę Radny Marek 
Wojna  wyraził zgodę 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie  powołanie komisji 
Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym : Janusz Kallus ,Adam Kostuś  ,Marek Wojna  15 za 0 
przeciw 2 wstrzymujące się 
Komisja  Skrutacyjna się ukonstytuowała : 
Janusz Kallus Przewodniczący 
Adam Kostuś – członek 
Marek Wojna -członek 
Komisja  Skrutacyjna przystąpiła  do przygotowania kart wyborczych. 
 
Na czas  pracy Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę  
w obradach sesji  
………………………………………………………………………………………….. 
   -głosowanie, 
 
Obrady zostały wznowione  Komisja Skrutacyjna przygotowała karty  do głosowania. 
urna została sprawdzona zaklejona  i opieczętowana. Jeszcze raz poinformowano  o zasadach 
głosowania. Rozdano karty wyborcze i Radni przystąpili do głosowania. Po dokonaniu 
wyboru i wrzuceniu kart  do urny Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia  
i stwierdzenia wyników. 
Na czas pracy Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie zarządził 
przerwę w obradach sesji  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Obrady zostały wznowione  Komisja Skrutacyjna zakończyła  pracę  i stwierdziła w protokole 
.Ŝe Rada Miejska w Kluczborku wybrała Ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku oraz 
do Sądu Okręgowego w Opolu ( Protokół Komisji Skrutacyjnej został odczytany przez 
Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i stanowi on załącznik  do protokołu wraz z 
zabezpieczonymi i opisanymi  kartami wyborczymi  ) 
 
Na tym zakończono prace Komisji Skrutacyjnej  
 
Przewodniczący  Rady Miejskiej  odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników  na kadencję 
2016-2019 poddał ją pod głosowanie w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących. Uchwała została podjęta  i  nadano Nr XVI/119/15  
 
b/ Projekt uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych , których               
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych  dla operatorów  
i przewoźników oraz warunków i zasad  korzystania przystanków komunikacyjnych, do tego    
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr  XVI/120/15 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla 
niepublicznych przedszkoli oraz   niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego , 
funkcjonujących na trenie  Gminy Kluczbork ,a takŜe trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobierania  i wykorzystywania,  Było pytanie z Komisji BudŜetu  o podział procentowy  
od czego jest uzaleŜniony.  Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak poprosił o wyjaśnienie Dyrektora 
Administracji Oświaty .Zgodnie ze zmiana 20 stycznia 2011 roku ustawy o systemie oświaty  
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mamy dwa przedziały  75% i 40   dla niepublicznych punktów przedszkolnych  dotacja 
podmiotowa wynosi 40 % zostały przekształcone niepubliczny Punk Przedszkolny Tęczowa  
dolina w przedszkole niepubliczne i gmina Kluczbork otrzymała dotacje w  wysokości 95% to 
wynika z przepisów prawa. Do tego  projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XVI/121/15 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budŜetu 
Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, do tego   
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVI/122/15 
 
e/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 maja 2011r.zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania   
na ogrzewania proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania, do tego    
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVI/123/15 
 
f/projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia ”Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork”, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XVI/124/15 
 
g/ Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na 
realizację zadania „Zaszczepienie populacji rocznika 2009 przeciwko meningokokom typu C, 
do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 
za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVI/125/15 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i 
rozchodów, do tego  projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  15 za,2 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej  
Nr XVI/126/15 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  do tego  projektu 
uchwały Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Skarbnik Gminy  Piotr Lewald. 
W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany: 

Wprowadzenie nowego zadania „Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na 
ekologiczne” oraz limit na rok 2015 – 90 000,00zł, 2016r.– 110 000 000,00zł, 2017r. – 
100 000,00zł, 2018r. – 50 000,00zł, 2019r. – 50 000,00zł oraz 2020r. – 100 000,00zł 

Wprowadzenie nowego zadania „MontaŜ słupów oświetleniowych SOLAR” oraz limit na rok 
2018 – 300 000,00zł, 2019r. – 300 000,00zł, 2020r. – 300 000,00zł, 2021r. – 300 000,00zł, 
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2022r. – 300 000,00zł, 2023r. – 100 000,00zł, 2024r. – 100 000,00zł oraz na 2025r. – 
100 000,00zł 

Wprowadzenie nowego zadania „Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej  

na terenie miasta i gminy Kluczbork” oraz limit na rok 2018 – 1 250 000,00zł, na 2019r. – 
1 250 000,00zł, 2020r.- 1 250 000,00zł, 2021r. – 1 250 000,00, 2022r. – 1 250 000,00zł, 
2023r. – 1 250 000,00zł, 2024r. – 1 250 000,00zł oraz na 2025r. – 1 250 000,00zł 

Wprowadzenie nowego zadania „Termomodernizacja obiektów spółdzielni mieszkaniowych 
na terenie Gminy Kluczbork” oraz limit na rok 2017 – 1 000 000,00zł, na 2018r. – 
2 000 000,00zł, 2019r. – 1 000 000,00zł oraz na rok 2020 – 1 000 000,00zł 

Wprowadzenie nowego zadania „termomodernizacja obiektów wspólnot mieszkaniowych  

na terenie Gminy Kluczbork” oraz limit na rok 2017 – 2 000 000,00zł, na rok 2018 – 
2 000 000,00zł, 2019r. – 2 000 000,00zł oraz na rok 2020 – 2 000 000,00zł 

Wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Kluczbork” oraz limit na rok 2018 – 500 000,00zł, na rok 2019 – 500 000,00zł, 2020r. – 
500 000,00zł, 2021r. – 2 000 000,00zł, 2022r. – 2 000 000,00zł, 2023r. – 3 000 000,00zł, 
2024r. – 3 500 000,00zł oraz na rok 2025 – 3 000 000,00zł 

 

To sa zadania które wprowadzamy po przyjęciu programu gospodarki niskoemisyjnej 
związku z planami aplikowania o środki unijne .Te zadania rozciągają się w latach 2017-2025 

W związku z tym ,Ŝe zaszła potrzeba wprowadzenia tych dodatkowych 6 zadań na kwotę 
ok.42.000 000,00 zł zmuszeni byliśmy część dodatkowych zadań po przemieszczać w czasie  

Wprowadza się zmianę  na zadaniu „Budowa kaplicy cmentarnej w Bąkowie” oraz limit na 
2017r. – 0,00zł  - zadanie  zlikwidowane usunięte z wieloletniej prognozy  

Wprowadza się zmianę na zadaniu „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. 
Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku” oraz limit w 2019r. – 
4 911 750,00zł, w roku 2020 – 5 220 000,00zł oraz na rok 2021 – 7 003 250,00zł zmiana 
kwoty w poszczególnych latach . 

Wprowadza się zmianę na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach 
Górnych i Dolnych” oraz limit na rok 2019 – 4 000 000,00zł oraz na rok 2020 – 
4 500 000,00zł – nie zmienia się kwota ani teŜ czas realizacji  - następuję  przesuniecie czyli 
przyspieszenie zadania. 

Wprowadza się zmianę na zadaniu „Modernizacja basenu w Bąkowie” oraz limit na rok 2017 
– 0,00zł, 2018r. – 0,00zł, 2019r. – 0,00zł, 2023r. – 50 000,00zł, 2024r. – 1 800 000,00, 2025r. 
– 2 150 000,00zł  - zadanie przesunięte w czasie. 

Wprowadza się zmianę na zadaniu „Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. 
Kili ńskiego w Kluczborku” oraz limit na rok 2017 – 300 000,00zł, na rok 2018 – 
2 145 000,00zł oraz na rok 2022 – 0,00zł 

Wprowadza się zmianę na zadaniu „Rewitalizacja miasta Kluczborka” oraz limit na rok 2021 
– 550 000,00zł  - dofinansowane z programu oraz  przez Powiat Kluczborski  

Wprowadza się zmianę na zadaniu „Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku” oraz limit na 
rok 2016 – 240 000,00zł, na rok 2017 – 1 570 000,00zł,  rok 2018 – częściowo przyspieszone 
zadanie.  
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Wprowadza się zmianę na zadaniu „Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. 
Byczyńska III – etap” oraz limit na rok 2021 – 1 750 000,00zł oraz na rok 2022 – 
1 000 000,00zł- rozkładamy  zadanie na dwa lata. 

Wprowadza się zmianę na zadaniu „Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE” oraz 
limit na rok 2022 – 1 315 000,00zł oraz na rok 2023 – 1 000 000,00zł- rozkładamy zadanie na 
dwa lata. 

Jest jeszcze jedna zmiana -  zadanie  termomodernizacja Przedszkola w Bogacicy zadanie 
planowane  do wykonania ze środków Gminy .Zadanie przesunięte i zaplanowane 
(dofinansowane ) ze środków unijnych. 

Radny Jan Myślecki-w związku z tym ,ze 3 krotnie termin na budowę kanalizacji w 
Kujakowicach został przedłuŜany  wnioskuje  , o to ,ze jak będą jakieś finanse ,Ŝeby w 
pierwszej kolejności przystąpić do tego zadania. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak- wyjaśnił ,ze  zostało to juŜ wyjaśnione nic się nie zmieniło  
sprawa jest wyjaśniona. 
Skarbnik Gminy – sprawa została wyjaśniona lata  się nie zmieniły  się tylko limity. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- czy  2019 rok – budowa obwodnicy  to rok 
przesadzony czy istnieje moŜliwość przyspieszenia inwestycji. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak- oczekujemy na moŜliwość absorpcji środków zewnętrznych 
bez środków zewnętrznych nie zrealizujemy tej inwestycji  mamy  pięć lat  które są z naszego 
punktu widzenia strategicznymi do zakończenia tej inwestycji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- wszystkie tematy są dla mnie waŜne ale dla 
mnie to sprawa priorytetowa. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak-WPF będzie się zmieniał non stop  .Będą ciągle zmiany i to 
dotyczy wszystkiego co robi  Gmina. 
Radny  Janusz Kallus – w związku z zaistniałą sytuacja oświadczam ,ze nie będę brał udziału 
w głosowaniu  na  projektem uchwały oznaczonej lit „i” bowiem nie chce glosować w ciemno 
A szczegółów projektu nie znam z przyczyn odemnie niezaleŜnych. 
 
Radni nie wnieśli uwag do tego projektu  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  15 za,0 
przeciw,1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVI/127/15 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2015r. 
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
wykonania BudŜetu Gminy za I półrocze 2015. 
  - dyskusja,  
 
  - przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2015 r. 
 
Obecnych na sali 16 radnych  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał pod głosowanie   przyjęcie sprawozdania  za I półrocze  2015 i w wyniku głosowania 
głosami 16 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte. 
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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 
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  18.082015r.- do 17.09.2015r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 21 września  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-5 –zmiany Zarządzenia  w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierŜawę   
          gruntów komunalnych na 2015r. 
A-9 – ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania   
           pn. wybór dziennego opiekuna na rok 2015r, 
B-6  –umowa -Usługi Budowlane Piotr Krzęciessa – remont elewacji  budynku   
         sali wiejskiej w Kujakowicach Górnych,  
B-9- umowa – Stowarzyszenie Animacji Lokalnej „ARKONA” Byczyna – 
       wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu kultury, sztuki, ochrony   
        dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego ,  
Przewodniczący Komisji  Janusz Kallus 
 
 
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  
16 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej   poinformował ,Ŝe  w dniu dzisiejszym  musimy powołać 
Kapitułę  „ZasłuŜony dla Kluczborka „  proszę o zgłaszanie kandydatur. 
Radni zgłosili :Krzysztof  Lewandowski, Piotr Sitnik , Stanisław Konarski , Janusz Kallus 
Jarosław Przybył ,Henryk Fraszek  uzupełniony skład kapituły zatwierdzony  
głosowaniem 16 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się  
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Opinia do apelu w sprawie wyraŜenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne – 
opinia znajduje się do wglądu w  Biurze Rady ( stanowi załącznik do protokołu ) 
- pismo Pana Jerzego Przybyła – do zapoznania się w Biurze  Rady i przekazanie   
do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych. 
-Pismo Pani M. Janickiej –w sprawie umorzenia odsetek wraz z załącznikami  -ponownie  
przekazano na Komisje RM 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – przedstawił opinie w sprawie  
wydzierŜawienia terenów  przy cmentarzu . 
Komisja ds. Wsi Rolnictwa Leśnictwa Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska 
zaproponowała ,aby 3 umowy dzierŜawy dla obecnych  dzierŜawców przedłuŜyć na kolejne 3 
lata po nowej wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę i zorganizować przetarg na 1 nowo 
wyznaczone miejsce. 
 
Komisja BudŜetu ,Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej, Kultury, Oświaty sportu i 
Turystyki i Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych zaproponowały aby 3 umowy 
dzierŜawy dla obecnych dzierŜawców przedłuŜyć na kolejne 3 lata po nowej wycenie 
sporządzonej przez rzeczoznawcę i nie organizować przetargu na dodatkowe miejsce. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak- zaprosił radnych na spotkanie robocze miedzy 
10.15.10 .2015r.- w sprawie gospodarki odpadami.  
Spotkanie odbędzie się w  godzinach popołudniowych. Z-ca poinformował teŜ, Ŝe  był w 
Bełchatowie  podpisał akt notarialny stwierdził ,Ŝe trwa budowa hali  do segregacji odpadów. 
 
Do punktu 8 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 
 
 


