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Protokół  Nr XIX/2015 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
23 grudnia 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.:14,15 
 
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: 
    Opinie Komisji 
a/ Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych,  
b/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 
c/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia  
   maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku na kształcenie nauczycieli   
   zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Gminnej Szkole   
    Muzycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork, 
d/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
e/ nieodpłatnego nabycia nieruchomości,  
f/ odpłatnego nabycia nieruchomości, 
g/ odpłatnego nabycia nieruchomości, 
h/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork 
 – część północna, 
i/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków 
j/ określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork. 
4. Uchwalenie budŜetu 
Uchwalenie budŜetu Gminy Kluczbork na 2016 rok, 
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
-dyskusja, 
-zbiorcza opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2016 rok. 
5.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
    -opinia Komisji Rewizyjnej, 
    -dyskusja, 
    -przyjęcie sprawozdania.   
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu 1 porządku obrad 
 
Sprawy porządkowo – organizacyjne 
 
a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej  w Kluczborku 
Janusz Kędzia. 
 
b) Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest  
19 radnych ,zatem obrady i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił 
porządek obrad.  
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do 
przedstawionego porządku. Nikt z Radnych nie wniósł uwag do porządku obrad. 
Obecnych na sali 18 radnych 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.25.11.2015 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 25.11.2015r. 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 dniach 7 i 23 grudnia  2015r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  
 i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i projektu budŜetu na 2016r.  
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy. 
 
W dniach 3 i 22 grudnia   2015r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i projektu budŜetu na 2016r.      
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
 
W dniach 7 i 23 grudnia 2015r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  
 i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i  projektu budŜetu na 2016r.  
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
 
W dniach 17 i 23 grudnia 2015r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i  projektu budŜetu na 2016 r.     
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta  i  Skarbnik Gminy.   
     
 
 
W dniu 21 grudnia  2015r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i plan pracy na 2016 r. 
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca 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 posiedzeniach w dniach 7 i  23 grudnia  2015r. analizując materiały Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał wraz  z projektem uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i budŜetu na 2016r. 
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki         
 
          Na posiedzeniach w dniach 7 i  23 grudnia  2015r. analizując materiały Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał wraz z projektem uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i budŜetu na 2016 r. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik       
 
Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej                            
i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniach w dniach 3  i  22 grudnia  2015r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał wraz  z projektem uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  i budŜetu na 2016r. 
Przewodniczący Komisji  Tadeusz Doliński 
 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniach 17 i 23 grudnia  2015r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał wraz  z projektem uchwały w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i budŜetu na 2016r. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie  
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
 
Obecnych   na  sali 18 radnych 
a/ Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej  
Nr XIX/150/15 
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b/Projekt uchwały w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 
uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/151/15 
 
 
 
c/Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku na 
kształcenie nauczycieli  zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach 
i Gminnej Szkole  Muzycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork, do 
tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/152/15 
 
 
 
d/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 
Opolu, w tym temacie Radny Henryk Fraszek – przytoczył  zapis w uzasadnienia do uchwały 
i faktu wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego   Gminy Kędzierzyn Koźle czy 
znane są powody ? 
Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował ,Ŝe nie znane są powody wystąpienia  Gminy 
Kędzierzyn Koźle ze ZGŚO – taka decyzje podjęła Rada na  jej miejsce wchodzi Gmina 
Namysłów.  JeŜeli chodzi o zakup energii to globalnie jest to oszczędność  
ok. 2.000.000,00 zł  w grupie zakupowej. 
Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 
uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/153/15 
 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości, do tego projektu Radni 
nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 
uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/154/15 
 
 
  
f/Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, do tego projektu Radni nie 
wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się   
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/155/15 
 
 
Obecnych   na  sali 17 radnych 
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g/ Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, radny Henryk Fraszek 
zapytał jakie będą koszty utrzymania jaki jest wskaźnik  odśnieŜania za kilometr 
Burmistrz Jarosław Kielar – koszty  odśnieŜania utrzymanie bieŜące.Akt notarialny jest w 
gestii  właściciela działki. Nie ma daty aby określić kiedy będzie  droga remontowana – 
budowana . 
Jacek Śniady- nie ma  takiego wskaźnika.  
Do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami17 za,0 
przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/156/15 
 
 
Obecnych   na  sali 18 radnych 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kluczbork 
 – część północna, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał  pod głosowanie 6 uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka-część północna  
1 uwaga – za nieuwglednieniem uwagi  głosowało  16 za ,1 przeciw ,0 wstrzymujących się  
2 uwaga – za nieuwglednieniem uwagi  głosowało  16 za ,1 przeciw ,0 wstrzymujących się  
3 uwaga – za nieuwglednieniem uwagi  głosowało  16 za ,1 przeciw ,0 wstrzymujących się  
 
Obecnych   na  sali 18 radnych 
 
4 uwaga – za nieuwglednieniem uwagi  głosowało  17 za ,1 przeciw ,0 wstrzymujących się  
5 uwaga – za nieuwglednieniem uwagi  głosowało  17 za ,1 przeciw ,0 wstrzymujących się  
6 uwaga – za nieuwglednieniem uwagi  głosowało  17 za ,1 przeciw ,0 wstrzymujących się  
( Lista uwag stanowi załącznik do  protokołu  Nr IIX/2015) 
Po przegłosowaniu uwag  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie cały 
projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw ,1 wstrzymujących uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XIX/157/15 
 
Obecnych na sali 19 radnych  
 
i/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków do tego 
projektu Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw , 
0 wstrzymujących uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/158/15 
 
 
 
j/ Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork. do tego projektu 
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 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/159/15 
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Do punktu 4porządku obrad 
Uchwalenie budŜetu  
 
Uchwalenie budŜetu Gminy Kluczbork na 2016 rok, 
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
-dyskusja, 
-zbiorcza opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 
-podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2016 rok. 
 
Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 485/2015r z dnia 16 grudnia 2015 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłoŜonym 
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kluczbork. 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Nr 484/2015r z 
dnia 16 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Gminy Kluczbork na 2016r. 
Po przedstawieniu odczytaniu opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia otworzył dyskusję 
 
D Y S K U S J A 
 
 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji  zatem Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia poprosił 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu ,Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej o 
odczytanie Zbiorczej Opinii Komisja BudŜetu , Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015 r. na wspólnym posiedzeniu z Przewodniczącymi Rady 
Miejskiej i Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady po przeanalizowaniu projektu budŜetu 
na 2016r.wraz z autopoprawką Nr 1, i  2 po zakończonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała 
projekt wieloletniej prognozy finansowej i budŜetu na 2016r. 
 
 
Obecnych 19 radnych. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w wyniku głosowania głosami 19 za, 
0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XIX/160/15 
 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia budŜetu gminy na 2016 rok.  Radny Henryk 

Fraszek zapytał  czy z § 9 ten limit zobowiązań kredytu 4.500.000,00zł z czego to wynika ? 
Skarbnik Gminy Piotr Lewald – to jest suma uchwalonych kredytów do zaciągnięcia  
czyli 1.500.000,00 zł  które w projekcie budŜetu jest zaplanowane  plus  3.000.000.00zł 
upowaŜnienie dla Burmistrza, które  znajduje się w ostatnim artykule gdzie są  upowaŜnienia 
dla Burmistrza do zaciągania  zobowiązań  występujących w ciągu roku. 
Radny Henryk Fraszek – wychodzi 3.800.000,00zł z tych upowaŜnień   
Skarbnik Gminy Piotr Lewald – poręczeń się w to nie wlicza. 

§11 pkt.1 upowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i poŜyczek w wysokości 

3.000.000,00zł-   i § 3 pkt.2 przychody budŜetu w kwocie 1.500.000,00zł  to jest właśnie  
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Kwota kredytu która jest zapisana w budŜecie i będzie ten kredyt zaciągnięty  razem daje 
4.500.000,00zł 
Radny Henryk Fraszek – burmistrz jest upowaŜniony do  dokonywania zmian w granicach 
działach  wydatków  czy Burmistrz korzystał z tego w ciągu  roku.                                                                                             
Burmistrz Jarosław Kielar – korzystałem wielokrotnie są to Zarządzenia  pierwsza to 
weryfikuje Komisja Rewizyjna. Wszystkie Zarządzenia są do wglądu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 17za, 0 przeciw ,2 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
jej Nr XIX/161/15 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania. 
 
Do punktu 6 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  14.11.2015r.- do 8.12.2015r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia  2015 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił Z-ca Burmistrza Miasta Kluczborka                              
w następujących sprawach: 
 
A-3 –standardów  zimowego utrzymania dróg gminnych 
A-6 –ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania –wybór dziennego opiekuna 
na rok 2016 
A-10- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przejęcie długoterminowych zobowiązań 
finansowych Gminy Kluczbork  
B-12-umowa-ALTIS Komputer Sp. zo.o –dostarczenie trzech urządzeń wielofunkcyjnych do 
Urzędu Miejskiego w ramach projektu Debiut 50+  
B-13- umowa- Prime Computers – dostawa sprzętu komputerowego wraz                      
z oprogramowaniem w ramach projektu Debitu 50+  
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 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  
19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
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Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował  a mianowicie  - wpłynęło pismo Pani 
S.Rossian -  podtrzymuje się stanowisko zawarte w piśmie z dnia 24.11.2015r. 
Pismo Pani M. Janickiej w sprawie  umorzenia odsetek od zadłuŜenia  czynszowego – 
zostanie przygotowany projekt uchwały  w/w sprawie na następną sesje RM. 
Pismo Pana Jerzego Przybył  - ponowne  pismo w sprawie  pomocy finansowej na zakup  
opału -  podtrzymuje się stanowisko zawarte w piśmie z dnia  25.11.2015r. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar podziękował za przyjęcie BudŜetu Gminy  2016r i za  rok pracy 
2015r. oraz złoŜył wszystkim  Ŝyczenia Świąteczne i Noworoczne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej – złoŜył Ŝyczenia Świąteczne i Noworoczne ,Ŝycząc 
wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016. 
 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 16.40 
                                                                          
                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                           

                                                                                            Janusz Kędzia 
 

Protokółowała 
B.Maj 
 
 
 
 


