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Protokół  Nr XVII/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
27 października   2015 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych. Nieobecni na sesji Radni : Jacek Lech                 
i Stanisław Konarski - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Sekretarz Gminy,   Przedstawiciele Administracji 
Samorządowej, Skarbnik Gminy i 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: 
Opinie Komisji 

a) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunów, 
b) powołania komisji inwentaryzacyjnej i powołania jej przewodniczącego, 
c) określenia stawek podatku od środków transportowych, 
d) określenia stawek podatku od nieruchomości, 
e) opłaty targowej, 
f) nadania honorowego tytułu „ZasłuŜony dla Kluczborka „ 
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
h) zmian dochodów ,wydatków i przychodów, 
i) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
j) wyraŜenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu kredytów poprzez 

przejecie długu, 
k) wyboru metody opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 
 
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.Wolne wnioski i informacje. 
7. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                 
 
 
 
Do punktu 1 porządku obrad 
 
Sprawy porządkowo – organizacyjne 
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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.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w  imieniu Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta 
Kluczborka wr ęczył List Gratulacyjny na r ęce  Kierownika Pana Wiesława 
Turczyńskiego  dla Ośrodka Turystyczno -Wypoczynkowego w Bąkowie za ponowny 
tytułu „Mister Kamping 2015”  oraz   List gratulacy jny dla Andrzeja Olecha dla 
Kluczborskiego Klubu Karate za osiągnięcia  na XXXII mistrzostwach Europy w 
Karate Tradycyjnym. 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.27.08.2015 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 30.09.2015r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 19za ,0 przeciw , 
0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
 
W dniu 21 października 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu   
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie                              
z dyr. Ośrodka Sportu i Turystyki.           
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca  Burmistrza Miasta, Skarbnik Gminy               
 i dyr. OSiR. 
W dniu  22 października  2015r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.     
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta, Skarbnik Gminy. 
W dniu 21 października 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich   
i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie                              
z dyr. Ośrodka Sportu i Turystyki.                                           
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta, Skarbnik Gminy                  
 i dyr. OSiR. 
W dniu 27 października  2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.      
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza i  Skarbnik Gminy.   
 W dniu 26 października  2015r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Kontrola 
zadania pn. – Gospodarka mieszkaniowym zasobem Gminy.  
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta i dyr. MZOK-u. 
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Do punktu 2 porządku obrad 
 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie głos zabrał  Radny Janusz Kallus. 
Zadał pytanie do Skarbnika Gminy a mianowicie : W dniu 23 października na stronie 
internetowej  BIP-u Urzędu Miejskiego ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania  
o wykonanie oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku. Jest to chyba I inwestycja   
Realizowana w ten sposób ,Ŝe wykonawca wybiera  Bank ,który będzie to kredytował a 
Gmina spłaca jedynie kredyt  i pierwsze pytanie brzmi czy taka opcja jest korzystna ,Ŝe 
Gmina nie ma nic do powiedzenia w momencie zawierania umowy kredytowej? 
Jaka jest kosztorysowa wartość tego zadania poniewaŜ planowana spłata jest w 19 
kwartalnych ratach do końca 2020 roku  z czego 3 pierwsze raty w 2016  opiewają na kwotę 
600,000,00zł ,-? W załączniku Nr 10 do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia na 
temat postanowień przejęcia tego długu w pkt.6.9.3 jest opisany sposób w jaki się wylicza 
odsetki, prowizje i inne naleŜności bankowe  i ostatnie pytanie  brzmi: na potrzeby niniejszej 
umowy okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące przy czym pierwszy okres trwa od zawiązania 
umowy do 31 marca 2015r a data ta minęła  8 miesięcy temu. 
 
 
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 21 października  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 21 października   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 22 października  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 27 października  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja 
- projekt „k” w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  zaopiniowała negatywnie. 
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Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie  
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
 

a)  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunów, do tego  
     projektu uchwały  radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  
     Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami     
     19 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  
      jej Nr XVII/128/15 
 
b)  Projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i powołania jej  
      przewodniczącego, do tego projektu uchwały  radni nie wnieśli uwag zatem  
      Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod  
      głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących  
      się uchwała została podjęta   i  nadano jej Nr XVII/129/15 
 
c )Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, do  
    tego projektu uchwały  radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  
    Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  
    8 za,0 przeciw ,1 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  
    jej Nr XVII/130/15 
 
d) Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 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 2 wstrzymujące się  uchwała została podjęta i nadano 

       jej Nr XVII/131/15 
 
e) Projekt uchwały  w sprawie opłaty targowej, do tego projektu uchwały  radni nie 

wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 
uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw, 

            1 wstrzymujący się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVII/132/15 
 

f) Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „ZasłuŜony dla Kluczborka 
„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,2 wstrzymujących się uchwała została podjęta  

      i nadano jej Nr XVII/133/15 
 
g) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 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,1 
przeciw,1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVII/134/15 

 
h) Projekt uchwały  w sprawie zmian dochodów ,wydatków i przychodów, do tego 

projektu uchwały  radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 19 za,0 przeci,0 wstrzymujących się   uchwała została podjęta i nadano 
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             jej Nr XVII/135/15 
 
i) Projekt  uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, w tym  

temacie głos zabrał Radny Janusz Kallus  a mianowicie  w uzasadnieniu w pozycji 
zadłuŜenia  jest zapis  „Przejęciem długu objęto kwotę 43 760 000zł,którego spłata 
wraz ze zobowiązaniami Ne podlegającymi subrogacji (6 700 000zł oraz 840 000zł-) 
nastąpi według poniŜszego harmonogramu  jest to rozpisane do 2036 roku i kwota                  
w harmonogramie wynosi 50.800 000 zł. Natomiast suma kredytów które mamy 
spłacić wynosi  51.300,00zł .Kiedy 500.000,00 zł będzie spłacane ? 

 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald – 500.000,00 zł powinno być spłacone w grudniu tego 
roku  czy tak będzie to się okaŜe  .mamy podpisany aneks z bankiem przesuniecie 
spłaty na przyszły rok ale to tak na wszelki wypadek . Obecnie w budŜecie ta spłata 
jest zaplanowana  do spłaty  jak sytuacja   finansowa pozwoli wolą moja jest aby 
spłacić to w grudniu tego roku. 

 
      Radny Janusz Kallus – jeŜeli nie będzie spłacone w grudniu tego roku  to wtedy  
      regulamin ulegnie zmianie  
 
 Skarbnik Gminy  Piotr Lewald-  decyzje podejmiemy w  grudniu tego roku. Spłacać  
 będziemy w przyszłym roku. 
 
Radny Janusz Kallus – w  tym momencie pojawi się bardzo duŜe zadłuŜenie kredytowe na 
przyszły rok  ok. 3.000,000,00 zł. 
 
Radny Henryk Fraszek – w tej tabeli  zadłuŜenia   są raty kapitałowe a koszty obsługi  nie 
rozumiem   rubryki  wyłączenia. 
 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald – wyłączenia są to  raty kredytu  na zadania unijne one nie 
podlegają   pod  zadłuŜenie gminy ( wynika to z  Ustawy o Finansach Publicznych ) 
Radny Henryk Fraszek – gdzie są koszty obsługi ? 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald – koszty obsługi są  w wieloletniej prognozie  finansowej 
pod pozycją  (  zał Nr 1 str.3 tabeli kolumna 2.1.3 – wydatki na obsługę długu ) 
Radny Henryk Fraszek – suma obsługi całego zadłuŜenia  ? 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald -  trzeba to dodać -  jest to malejąca kwota 
Radny Henryk Fraszek – wydatki  na obsługę długu? to raty kapitałowe i   koszty obsługi 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald – wydatki  na obsługę długu   to odsetki.     
Radny Henryk Fraszek – pytanie jaka jest suma ? 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald – potrzebuje  5-10 minut ,Ŝeby to policzyć mogę to w 
trakcie sesji podać lub po sesji. 

      Nikt więcej nie zabrał głosu zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  
projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 16 za,1 przeciw 2 
wstrzymujących się uchwała   została podjęta i nadano jej Nr XVII/136/15 
 
j) Projekt uchwały  w sprawie wyraŜenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy                  

z tytułu kredytów poprzez przejecie długu, w tym temacie głos zabrał Radny Jan 
Myślecki zwrócił się z zapytaniem   ile  będzie kosztować Gminę  przejecie długu ? 

 
Skarbnik Gminy –Piotr Lewald  - ostateczną kwota będzie wyliczona po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze  Banku ,który przejmie 
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nasze zadłuŜenie  i rozłoŜy na korzystne warunki jakie  wnioskujemy. Na 
oprocentowaniu moŜemy zyskać . Jest szansa ,Ŝe zyskamy na oprocentowaniu na 
mniejszej marzy banku natomiast stracimy na dłuŜszej obsłudze  tj. ok. 10 .000,000,00 
zł w odsetkach. Radni nie wnieśli wi ęcej  uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 18 za,0 przeciw 1 wstrzymujący się   uchwała została podjęta i nadano jej                
Nr XVII/137/15 

 
 

 
k) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, w tym temacie głos zabrali: 
Radny Janusz Kallus- projekt uchwały jest bardzo mocno kontrowersyjny omawialiśmy 
go na spotkaniu Komisji BudŜetowej .Komisja BudŜetowa ten projekt zaopiniowała 
negatywnie i ja  po krótkim uzasadnieniu złoŜę wniosek. Proponowana podwyŜka cen 
ma się odwrotnie proporcjonalnie do zamierzonego osiągnięcia efektu ekologicznego 
poniewaŜ  cena wywozu odpadów niesegregowanych  propozycja jest aby wzrosła o 20%  
natomiast segregowanych o 33% a na wszystkich spotkaniach ciągle mówimy ,Ŝe naszą 
bolączka jest zbyt duŜa ilość odpadów segregowanych  w stosunku do odpadów   
niesegregowanych .W związku z powyŜszym ja  proponuje odwrócić te proporcje                         

i proponuje dokonać takiej zmiany  zapisu ,ze w §2  odpady  komunalne odbierane w 
sposób selektywny w nieruchomościach jednorodzinnych ,wielorodzinnych na kwotę 9 zł. 
Odpady  zbierane łącznie z odpadami biodegradowalnymi  na kwotę 10 zł. Odpady  
niesegregowane o 33% na kwotę 20 zł .Po przeprowadzonej  kalkulacji róŜnicy wpływów 
Przychody z tytułu pobranych składek zmniejsza się o około 20.000,00zł miesięcznie  
I mając na uwadze informacje która otrzymaliśmy o bardzo  duŜej liczbie osób ,które nie 
złoŜyły deklaracji oraz o bardzo duŜych zaległościach  w płatnością za odpady komunalne  
uszczelnienie tego systemu dla 2.000,00 osób na 9.000,00 osób nie płacących  wystarczy 
,Ŝeby 2.000.00 osób zmobilizować pozwoli z nawiązką te  20.000,00 zł odrobić i przy 
okazji  mam nadzieje ,ze  zmieni się  struktura odpadów i koszty  ponoszone na rzecz 
Firmy ASA  równieŜ  będą mniejsze. 
 
Radny Zdzisław Pięcha -  ja myślę Ŝe byłoby  to krzywdzące  dla tych osób ,które tez 
segregują a nie maja takiej moŜliwości  jak w domkach czy w mniejszych wspólnotach. 
Jak sobie wyobraŜacie gdzie we wspólnocie  gdzie jest 114 mieszkań gdzie Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Przyszłość ma  duŜą ilość mieszkańców  i tam teŜ ludzie segregują. 
Wystarczy ,Ŝe jedna osoba wrzuci  nie do tego kontenera i jest juŜ  niesegregowane. 
Jaki my mamy wpływ na to ,Ŝeby  mieszkańcy segregowali. To jest trudne. 
 
Radny Janusz Kallus – zaznaczył ,Ŝe Spółdzielnia  złoŜyła deklaracje ,Ŝe wszystkie 
odpady są segregowane i płaci za segregowane tak ,Ŝe w tym momencie  nie będzie to 
obciąŜało  mieszkańców Spółdzielni poniewaŜ  Spółdzielnie i mieszkańcy  wspólnot 
złoŜyli deklaracje  ,Ŝe wszystkie odpady są segregowane  i za takie  odpady są  obciąŜani. 
 
Radny Tadeusz Doliński – do końca tej uczciwości  nie ma  potwierdziła to firma i  dzisiaj 
na Komisji BudŜetowej zostało to potwierdzone jak to wygląda uwaŜam ,Ŝe temat nigdy 
nie zostanie rozwiązany dopóki Zarządy i Wspólnoty Mieszkaniowe nie podejmą 
jakichkolwiek działań mobilizujących mieszkańców do uczciwości  i do solidnego 
segregowania. Potwierdzili to  przedstawiciele Firmy ASA ,ze  Ŝaden samochód nie został 
przekwalifikowany z odpadów selektywnych  na odpady selektywne.  
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Dotyczy to wsi jak i miasta .ZłoŜyli  deklaracje ,Ŝe segregują a nie segregują. 
Radny  Zdzisław Pięch  - jest to trudny problem 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski – wydaje mi się ,                          
ze podniesienie tej kwoty do 20 zł  za śmieci niesegregowane  spowoduje chęć 
przekwalifikowania na segregowane  a spowoduje to zysk dla firmy ASA. JeŜeli teraz 
zysk Firmy jest poprzez  przekwalifikowanie śmieci  z segregowanych na  
niesegregowane to  co będzie się działo jak podniesiemy do 20 zł. 
 

Radny Janusz Kallus – stawka 20 zł  jest to opłata na rzecz  gminy   natomiast Gmina z Firmą 
ASA rozlicza się na innych zasadach nie licząc liczy mieszkańców a ilość wywiezionych 
faktycznie śmieci  i wtedy jak będzie  ilość  odpadów segregowanych mniej opłaty będą 
znacznie mniejsze bo za to są niŜsze opłaty. Stawka ustalana  dzisiaj przez nas  dotyczy tylko  
relacji mieszkaniec gminy – gmina Firma ASA nie ma z tym nic wspólnego  ani  uŜytkownik 
wysypiska śmieci. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski – to nie jest tak p. Radny na 
Komisji BudŜetu usłyszeliśmy , Ŝe jak ja produkuje  1/3 pojemnika  lub połowę pojemnika – 
kwalifikowany jestem jako  cały pojemnik.  
 
Radny Janusz Kallus- to nie jest tak  śmieci są waŜone . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Janusza Kallusa – i w wyniku głosowania głosami  2 za 10 przeciw ,6 wstrzymujących się  
Wniosek  nie uzyskał akceptacji RM. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej – 
Jan Myślecki – na komisji BudŜetu przyjęliśmy wniosek  jednogłośnie w zasadzie dotyczący 
zmiany systemu informacji na poszczególnych kubłach aby na tych ulotkach był  wypisany 
dokładny asortyment aby mieszkaniec miał  pełna wiedzę  do którego kubła co włoŜyć .  
We wniosku teŜ było ,Ŝe za cała operacje  koszty ponosi Firma ASA. 
Przewodniczący Rady Miejskiej   Janusz Kędzia poddał wniosek pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 18 za ,0,przeciw,0 wstrzymujących się wniosek  uzyskała akceptacje 
Rady. 
 
Radny Henryk Fraszek zawnioskował – o rozliczenie kosztów Firmy ASA przy wywozie 
śmieci. ASA Ŝąda od Gminy dodatkowych pieniędzy a dla nas trudne jest  zweryfikowanie 
zasadności takiego postępowania.  Zwrócić się do Firmy o kalkulacje kosztów. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał wniosek pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się   wniosek uzyskał akceptacje Rady  Miejskiej. 
 
Radny  Józef Mrozek  - zawnioskował o odłoŜenie  tego projektu uchwały na  2-3 miesiące  
dlatego, Ŝe  gmina i ASA zobowiązali się do poprawy sytuacji  proponuję odłoŜyć projekt 
uchwały  do stycznia. 
 
Skarbnik Gminy poinformował ,Ŝe  nie moŜna odłoŜyć do stycznia albo odkładamy na cały 
rok albo wcale.  
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Radny Henryk Fraszek- chodziło równieŜ o  sankcje ale moŜliwości dla gminy , nie byłoby to 
bez konsekwencji  dla tych co podpisują umowę  .Dopisać  uszczegółowić do  projektu  
uchwały . 
Przewodniczący  Rady Miejskiej – nie moŜna  powielać  raz zapisanego zapisu  w ustawie  do 
uchwały  
Radny Zdzisław Pięch –naleŜy wystąpić do Prezesów Wspólnot   i zastanowić się jak  ten 
problem rozwiązać. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,Ŝe był wniosek Komisji BudŜetu aby Radca 
Prawny  wypracował  wewnętrzny mechanizm kontroli  pozwalający wyciągać sankcje  
szczególnie od Wspólnot  Mieszkaniowych i Spółdzielni za nieprawdziwe deklaracje w 
stosunku  do produkowanych śmieci.  
 
Radny Jan Myślecki zapytał czy to by dało rangę prawa  miejscowego czy jakąś odezwa do 
mieszkańców. 
Przewodniczący Rady Miejskiej –w normalnym świecie  nie ma rzezy niemoŜliwych jakieś 
mechanizmy musza powstać aby to rozwiązać. 
 
Radny Piotr Sitnik-  musi być  jakąś kontrola  nie moŜe tak ,ze cześć  śmieci jest palona  
zobaczcie ile  się  pali śmieci na wsiach   i w mieście tez. To samo było z kanalizacja  nie 
wiem dlaczego  Sołtysi się oburzają. Trzeba wypracować mądry regulamin. Musi być jakaś 
kontrola.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,Ŝe był wniosek Komisji BudŜetu aby Radca 
Prawny  wypracował  wewnętrzny mechanizm kontroli  pozwalający wyciągać sankcje  
szczególnie od Wspólnot  Mieszkaniowych i Spółdzielni za nieprawdziwe deklaracje                    
w stosunku  do produkowanych śmieci.  
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie – Rada głosami 19 za,0 przeciw  
0 wstrzymujących się  przyjęła wniosek 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie                   
i w wyniku głosowania głosami 10za,7 przeciw,2 wstrzymujące się   uchwała została podjęta   
i nadano jej Nr XVII/138/15 

 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
Skarbnik Gminy Piotr Lewald – odpowiadając na zadane pytanie pkt.3  Jakiś czas dotarła do 
mnie informacja o konieczności  wykonania  oświetlenia  Stadionu  Miejskiego związane to 
jest z awansem do I Ligi. To zadanie nie było ujęte w budŜecie  nie było planowane 
.początkowa wersja   głosiła ,Ŝe mówimy o zadaniu wartym 3 mln zł .Musiałem pogodzić to 
,Ŝe trzeba znaleźć te 3 mln zł  z tym ,Ŝe trzeba to zrobić szybko w tym wariancie  odpadło 
wzięcie kredytu bo zaciągnięcie kredytu wiąŜe się z uzyskaniem opinii RIO co trwa miesiąc 
potem procedura uchwały ,przetarg co trwa miesiąc. Tak jak ten kredyt  co dzisiaj został 
podjęte  te środki prawdopodobnie  uzyskalibyśmy  w grudniu. Po naradzie z Firmą która 
współpracuje  ,która doradza mi podjęto decyzje  aby sfinansować to zadanie na zasadzie 
wykupu wierzytelności .Zakup na raty czyli kupujemy oświetlenie za które będziemy płacić  
5 lat . 
 



 9 

Co do drugiego pytania – wartość  kosztorysowa tego zadania wynosi  2.600,000,00 zł 
przetarg zostanie ogłoszony .Warunki przetargu są tak skonstruowane  aby  firma ,która 
wygra przetarg była jak najtańsza i  załatwi tani kredyt na to zadanie. 
Co do trzeciego pytania to błąd pisarski i dziękuję za zwrócenie uwagi i zostanie to jak 
najszybciej poprawione. 
 
Radny Kallus Janusz – ja chciałem poinformować ,Ŝe w warunkach przetargu jest termin 
realizacji wrzesień  przyszłego roku. 
Skarbnik Gminy – oświetlenie działające  spełniające wymogi  PZPN  ma być gotowe na 
dzień  5 marca 2016. Samo wykonanie zadania ma być wydłuŜone do września ze względu na  
moŜliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu. 
Radny Kallus Janusz – termin marcowy to będzie  umownie zawarty czy  będzie mniej 
formalne uzgodnienie. 
Skarbnik Gminy –  termin marcowy to  jest wymóg  musi  to być wykonane. 
 W innym przypadku będą kary. 
 
 
 
 
Do punktu 5 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  18.09.2015r.- do 15.10.2015r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 26 października 2015 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Z-ca Burmistrz Miasta Kluczborka                              
w następujących sprawach: 
A-5 –regulamin  dowoŜenia uczniów do szkół  z terenu Gminy Kluczbork 
A-6 – powołania komisji konkursowej na dziennego opiekuna na rok 2015, 
A-8 –powołania Kolegium Burmistrza ds. nagród-Dzień Edukacji Narodowej  
B-2  – umowa- Przewóz Osób  Andrzej Siwik  Roszkowice 71 B Byczyna  -  
przewóz zorganizowanej grupy osób na trasie Kluczbork-GOSLAR 
B-3- umowa- Ośrodek Produkcyjno WdroŜeniowy „DOSKOMP” Łódź-aktualizacja 
programu do sprawozdawczości Finansowej   
B-4--umowa- Ośrodek Produkcyjno WdroŜeniowy „DOSKOMP” Łódź-aktualizacja 
programu do  planowania i realizacji  BudŜetu    
B-6- umowa- Spółka Wodna Gminy Kluczbork  ul. Rynek 1 –dotacja dla spółki  wodnej   
na wykonanie – konserwacji rowów  
B-7- umowa- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „FABRYKA ZMIAN „ Pułaskiego 17 – 
wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania 
B-8- umowa- Andrzej Kuchtyn PHU „Andrew „ Bogacica ul. Konopnickiej 4F  - wykaszanie 
mechaniczne i ręczne  traw z poboczy , rowów obwodnicy Miasta Kluczborka  
od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej 
B-10- umowa- Marian Janas  Zakład Usługowo-Handlowy „Instal” ul.Warszawska  Praszka – 
Budowa oświetleń ,przejść dla pieszych przy drogach krajowych – Krzywizna ,Gotartów, 
Ligota Górna ,Biadacz, Czaple Stare 
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B-15 umowa- Stowarzyszenie Wolontariat 50+ „senior dla Seniora „ Kluczbork Rynek 1 – 
wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej „Rozwój  wolontariatu 
senioralnego na terenie Gminy Kluczbork 
I-1. zajęcie stanowiska w sprawie  wydzierŜawienia terenu przy ul.Opolskiej 
II-1 zajęcie stanowiska w sprawie  sprzedaŜy działki połoŜonej w Kluczborku 
 
 
Dyskusja 
 
Nikt z Radnych w tym punkcie nie zabrał głosu.                                                                      
 
Obecnych na sali 16 radnych  
 
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 6 porządku obrad 
 
 
 
 Wolne wnioski i informacje. 
 
-Pismo Sołtysa  wsi Krzywizna w sprawie  prośby  o instalacje  fotoradaru na odcinku drogi   
 krajowej nr 11 we wsi Krzywizna .Komisja Spraw Obywatelskich  i Socjalnych RM     
 przychyliła się do prośby  jednak sugeruje aby zwrócić się do Głównego Inspektora     
 Transportu Drogowego o ustawienie bariery bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni na w/w   
 odcinku drogi. 
- pismo p. M.J. w sprawie umorzenie  odsetek od zadłuŜenia czynszowego  
komisje   zawnioskowały aby  10% kwoty  odsetek zostało zapłacone a wówczas 90% będzie 
umorzone  stosowna uchwałą .Jak równieŜ  wniosły o rozwaŜenie wprowadzenia zapisu ,aby 
po spłaceniu przez 5 lat lokal nie mógł być sprzedany  
- pismo  Pani Stanisławy R.  w sprawie  umorzenia odsetek od zaległości czynszowych – 
komisje  zawnioskowały aby naleŜność  główną  spłacić  i wówczas  starać się o umorzenie 
odsetek. 
- Jerzy P.  - odpowiedz Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych  - do zapoznania się                    
w Biurze Rady Miejskiej. 
Związek Gmin Śląska Opolskiego – przesyła  kalendarium najwaŜniejszych wydarzeń w 25-
letniej historii Związku Gmin Śląska Opolskiego – do zapoznania się  w Burze Rady 
Miejskiej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zaprosił na uroczystości związane  
z obchodami 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada  br  kaŜdy                        
z  Radnych otrzymał zaproszenie  i porządkiem  obchodów. 
 
 
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 
 
 


