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Protokół  Nr XVIII/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
25 listopada 2015 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 21 radnych - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka ,Z-ca Burmistrza 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/  określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, 
b/  określenia stawek podatku od nieruchomości, 
c/  przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania   
     ścieków opadowych i roztopowych na okres czasu od 1 stycznia 2016 r.                   
     do 31 grudnia 2016 r. 
d/  przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf za  zbiorowe zaopatrzenie  w wodę                                
     i  zbiorowego odprowadzania ścieków  na okres od 1 stycznia 2016r.                
     do 31 grudnia 2016 r. 
e/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                                           
     i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego   
     lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, 
f/  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli   
     realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk                         
     o  róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych                              
     w  placówkach oświatowych Gminy  Kluczbork, 
g/  rozpatrzenia skargi z dnia 22 października 2015 r. na Burmistrza Miasta  
     Kluczborka, 
h/  zmiany uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. 
i/  przyj ęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami    
     pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                            
     o działalności poŜytku  publicznego i o wolontariacie w roku 2016, 
j/ zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów, 
k/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
    -opinia Komisji Rewizyjnej, 
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    -dyskusja, 
    -przyjęcie sprawozdania.   
 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  w Gminie Kluczbork                     
     w roku szkolnym 2014/2015- prezentacja. 
 
7. Informacja dotycząca złoŜonych oświadczeń majątkowych.  
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  
21 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. Nikt z Radnych nie wniósł uwag do porządku obrad. 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.27.10.2015 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 27.10.2015r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 21za ,0 przeciw , 
0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
W dniu 18 listopada 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty, Sportu   
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie                              
z dyr. Administracji Oświaty.           
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta, i dyr. AO 
W dniu 23 listopada  2015r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.     
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta. 
W dniu 18 listopada 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta w Zakładzie  Karnym w 
Kluczborku.                                           
W dniu 25 listopada  2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.      
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta  i  Skarbnik Gminy.   
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W dniu 23 listopada 2015r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta . 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie głos zabrał – Radny Kazimierz Kłosowski na ostatniej sesji dyskutowaliśmy 
Doś długo na temat gospodarki śmieciowej - zapytał jakie czynności podjęły słuŜby w Gminie  
aby sytuacji zapobiec wręcz ja naprawić?    
 
 
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 18 listopada 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 18 listopada 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 23 listopada  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 25 listopada   2015r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
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 określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od 
nieruchomości, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVIII/139/15 
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b/ Projekt uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości, do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVIII/140/15 
 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego 
odprowadzania  ścieków opadowych i roztopowych na okres czasu od 1 stycznia 2016 r.                   
do 31 grudnia 2016 r. do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVIII/141/15 
 
 
d/Projekt uchwały  w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf za  zbiorowe 
zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków  na okres od 1 stycznia 2016r.                
do 31 grudnia 2016 r. do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XVIII/142/15 
 
 
e/Projekt   uchwały  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków 
częściowego  lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVIII/143/15 
 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli  realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk                        
o  róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych  w  placówkach 
oświatowych Gminy  Kluczbork, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XVIII/144/15 
 
 
 
g/Projekt uchwały w sprawie   rozpatrzenia skargi z dnia 22 października 2015 r. na 
Burmistrza Miasta Kluczborka, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XVIII/145/15 
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h/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2015 r. do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia podał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVIII/146/15 
 
 
i/Projekt uchwały w sprawie   przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                            
o działalności poŜytku  publicznego i o wolontariacie w roku 2016, do tego projektu uchwały 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał projekt 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVIII/147/15 
 
 
j/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i 
rozchodów, do tego projektu uchwały radny Janusz Kallus  zabrał głos a mianowicie w 
miesiącu wrześniu podjęliśmy uchwalę w sprawie  przesunięcia kredytu na 2016r w 
wysokości 500.000,00 zł w miesiącu październiku podjęliśmy uchwałę o zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego w kwocie 840.000,00zł w dniu dzisiejszym mamy podjąć uchwałę o 
przesunięciu  spłaty kredytu w wysokości  500.000,00zł na rok kolejny  ,dodatkowo w 
wieloletnie prognozie finansowej jest  zadanie w wysokości 2.000.680,00 zł na budowę 
oświetlenia Stadionu Sportowego równieŜ kredytowane na okres 4 lat . Te cztery cyfry dają 
nam sumę 4.000.520.00  zwiększenia zadłuŜenia Gminy w stosunku do początku bieŜącego 
roku. Dodatkowo projekt mówi o przesunięciu spłaty nienaleŜnie pobranych subwencji w 
wysokości 240 .000,00 zł  czyli 4.000.700,00 zł zadłuŜenia przekładamy na rok następny.  
Czy Pan Burmistrz  uwaŜa ,Ŝe to nie jest groźne dla BudŜetu Gminy i jak my z tego 
wybrniemy? 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – 800 tys zł  zaplanowaliśmy w BudŜecie jako wzrost   Funduszu 
Norweskiego   wydatek jest natomiast wzrost  nie nastąpi w tym roku. 1. 200,000,00 wydatek 
mieszkańców  związanych ze śmieciami –planowaliśmy na komisji budŜetu ,Ŝe budŜet 
oświaty  będziemy dotować natomiast nie planowaliśmy dotacji dla kaŜdego mieszkańca 
jeŜeli chodzi o śmieci. Coś trzeba było znaleźć i  stąd te róŜnice , które trzeba było przesunąć. 
Rozliczne VAT  związane z kanalizacja do dnia dzisiejszego nie spłacono nam  ok. 
700.000,00 tyś 
Stadion 100 % spłat w miesiącu styczniu będziemy składać wnioski o dotacje  do 
Ministerstwa Sportu 50%kosztów inwestycji  i  Urząd Marszałkowski 33% kosztów 
inwestycji – inwestycja  - wykonanie oświetlenia jest wymogiem. 
Radny Janusz Kallus-  wypowiedz skwitowałem z prośba o opinie czy to nie jest groźne dla 
BudŜetu Gminy? 
Burmistrz Jarosław Kielar –dzisiaj kredytowanie się jest najlepszym sposobem na 
inwestowanie – wydaje mi się ,ze jest to czas w którym naleŜy to robić nie wydajemy na nic 
innego jak na inwestycje. Ja uwaŜam ,Ŝe to nie jest zagroŜenie  a Kluczbork się rozwija.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej-zawsze biorąc pod uwagę to ,Ŝe Radny Kallus jest 
przygotowany do kaŜdego projektu uchwały  to mam pytanie dlaczego  to pytanie nie padło 
na Komisji BudŜetowej? 
 
Radny Janusz Kallusa z jakiego przepisu wynika ,Ŝe na sesji nie  mogę  zadać pytania 
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Przewodniczący Rady Miejskiej- mamy komisje BudŜetowa  gdzie  jest dyskusja moŜna  
zadać pytanie  jesteśmy sami to tam nie pada. 
 
Radny Janusz Kallus – będę pytał na sesji . 
 
 
Nikt z Radnych więcej nie zabrał głosu zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
podał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  
19 za ,2 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVIII/148/15 
 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia podał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,2 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XVIII/149/15 
 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania. 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak  - odpowiedział  
W ostatnim okresie  omawialiśmy  dosyć szczegółowo i konkretnie. Musimy  w sposób 
bezwzględny pilnować  wykonywania umowy  przez Firmę A.S.A. potwierdzam  kwota 
140.000,00zł  kary jeden z punktów nie dotrzymania umowy przez Gminę zostanie 
odciągnięta od najbliŜszej faktury .Firma równieŜ została upomniana zgodnie z procedurą, 
która moŜe nas w konsekwencji doprowadzić do rozstania się. Kolejnymi upomnieniami 
,które nie są wykonywane zgodnie z umowa naleŜycie. Trwa akcja informacyjna ,spotkania z 
Zarządcami i Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych gdzie kłopot  jest dosyć spory 
Przekazywane są materiały informacyjne .W dalszym ciągu jest brak segregacji w 
największym skupisku ludności. Zleciliśmy mały audyt dotyczący moŜliwości rozstania się z 
firmą w tej analizie  bierze równieŜ udział Firma Diloid  z która  pracujemy od kilku lat  
analiza powstanie na początku grudnia i zapadnie decyzja co dalej z Firma. 
Mówili śmy o liczbie 7 tyś ludzi realnie jest to ok. 3 tyś ludzi. Ilość śmieci w Gminie 
Kluczbork lawinowo rośnie. Ustawa  śmieciowa jest z wadami prawnymi nie naje narzędzi 
Gminie do weryfikacji oświadczeń  mieszkańców.  To co w swoim zakresie obiecaliśmy to 
czynimy. Firma na Komisji BudŜetu  zobowiązała się do  końca roku oklejenia pojemników 
JeŜeli dzisiaj czytamy ,Ŝe koszty są wysokie i być moŜe  tego nie uczyni to jest kolejny 
powód do  rozstania się z firma. Musimy brać pod uwagę  mocne argumenty prawne. 
 
Radny Henryk Fraszek –nastąpiło stwierdzenie ,Ŝe jest nieweryfikowalna ilość mieszkańców 
,którzy nie płacą . Zarząd Spółdzielni twierdzi ,Ŝe wszystko jest w porządku. To albo Zarząd 
nie podał naleŜycie  ilość osób. Gmina ma problem  a Zarząd ma obowiązek podać rzetelna 
informację  i zweryfikować oświadczenia.  
 
 
 
Radny  Zdzisław Pięch –osoby zameldowane plącą jeŜeli nie  to musi udowodnić ,Ŝe jest  
w innym miejscu. 



 7 

 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak-mówimy o osobach zamieszkałych  a nie zameldowanych  
Nie moŜna w sposób odpowiedzialny powiedzieć ,ze ktoś nas oszukuje  ja tego nie powiem 
bo nie mam na to dowodów  to jest wada ustawy. Nie ukrywam ,Ŝe Zarządcy są zobowiązani 
do złoŜenia deklaracji oni bazują na oświadczeniach mieszkańców. Wystąpimy do Zarządców 
i Prezesów Spółdzielni o udostępnienie  indywidualnych oświadczeń aby móc  grupować  
i weryfikować. Ja proszę o to bo nie mam podstawy prawnej do Ŝądania. I ilość śmieci nie 
segregowanych – przy złoŜonej deklaracji o śmieciach segregowanych. To jest problem  
wystarczy  ,Ŝe jedna osoba wrzuci  inne śmieci do pojemnika niezgodnie z opisem i tu  robi 
się problem. 
 
 
Radny Henryk Fraszek- zarządca ma przedstawić rzetelne  prawdziwe dane  to jest 
mechanizm bardzo prosty. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak-  zarządca potwierdza  ,Ŝe dane są prawdziwe Pan moŜe 
prosić a nie Ŝądać  i nic więcej zrobić nie moŜna  wadliwa jest ustawa. 
 
 
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  16.10.2015r.- do 13.11.2015r. 
Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 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-8 –powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliwa dla gminy Kluczbork na 2016 rok” 
A-9 –ustalenia stawek czynszu za dzierŜawę i bezumowne korzystanie z gruntów 
komunalnych. 
A-14- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia 
Stadionu Miejskiego w Kluczborku” 
A-15- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wydzierŜawienia 
A-16- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierŜawienia w drodze 
bezprzetargowej 
B-1-umowa-Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kluczborku  
–dofinansowanie na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” 
B-3- umowa- Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku –dostawa ciepła  
do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Borkowicach 
B-7- umowa- PUH  Grafi Kluczbork ul. Grunwaldzka –zakup komputera do Wydziału 
Finansowego 
I-1. zajęcia stanowiska w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierŜawę gruntów 
komunalnych. 
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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  
21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  w Gminie Kluczbork                     
w roku szkolnym 2014/2015- prezentacja. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poprosił Dyrektora Administracji Oświaty   
o przedstawienie i omówienie  stanu  realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork  w  
roku szkolnym 2014/2015 .Zespół który opracował materiał  to : 
Dyrektor AO Roman Kamiński .Z-ca Dyrektora AO ElŜbieta Pietrzykowska , Główny 
Specjalista ds. Kontroli Zarządczej BoŜena Sokołowska Główny Specjalista ds. Edukacji 
Piotr Stefaniuk oraz  omówili przedstawione materiały  w formie prezentacji ( materiały w 
załączeniu do protokołu) 
 
Nikt z Radnych w tym punkcie nie zabrał głosu. 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Informacja dotycząca złoŜonych oświadczeń majątkowych.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia przedstawił informacje   dotyczącą złoŜonych 
oświadczeń majątkowych  za 2014 r. ( odczytano )  informacja stanowi załącznik  
do protokołu. 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
 
 Wolne wnioski i informacje. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  zaprosił projektantów  do przedstawienia tematu  usytuowania 
wiatraków na terenie Gminy Kluczbork . Sprawa od roku  częściowo juŜ w poprzedniej 
kadencji RM  była omawiana. Na dzień dzisiejszy jest  sporządzany plan zagospodarowania 
przestrzennego na dziś jest to informacja i warto wiedzieć co na dzień dzisiejszy zostało 
zrobione. Rząd na dzień dzisiejszy  nie zrobił nic  przez ostatnie lata. Z mojej strony zostanie 
zorganizowane spotkania z sołtysami z tych terenów przy udziale  Panów projektantów. 
W tym punkcie porządku obrad  głos zabrali  projektanci w sprawie usytuowania wiatraków 
w Gminie Kluczbork  omówili temat  i przedstawili w formie prezentacji. 
Radny Józef Mrozek zapytał czy te  turbiny będą nowe nowej generacji czy  uŜywane  
-Tak  będą  nowe tak jest zapisane. 
Prezentacja została omówiona  ( materiały zostały załączone do protokołu )  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia przedstawił -  
Wniosek RM z poprzedniej sesji  .który został przekazany do  Firmy Asa Eko. Polska Spółka 
zo.o. 
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- pisma Pana Jerzego Przybył  i  Matysik Justyny do zapoznania się w Biurze Rady – do 
przekazania MZOK i  zapoznania się w Biurze Rady 
- pismo Pani Irmgard Prochotta –do  zapoznania się w Biurze Rady  
 
- zaproszenie na turniej piłkarski – organizowany przez  Gorzów Wielkopolski. 
 
 
 
 
 
 
 
Do punktu 9 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 
 
 
 


