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Protokół  Nr XX/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
27 styczeń 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 20 radnych – nieobecny na sesji  był Radny Jacek 
Lech  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/ wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,  
b/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu   
     Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie, 
c/ zatwierdzenia Planu Pracy środowiskowego Domu Samopomocy                              
     w Kluczborku z Filią w Kuniowie, 
d/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku, 
e/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 2016 rok,  
f/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
g/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
h/ umorzenia wierzytelności, 
i/ ustalenia stawek opłat cmentarnych  na terenie cmentarza komunalnego przy  
    ul. Opolskiej w Kluczborku, 
j/określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork, 
k/zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w 
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 
publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork 
4.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
    -opinia Komisji Rewizyjnej, 
    -dyskusja, 
    -przyjęcie sprawozdania.   
6.Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej  za okres                 
    od 01.07.2015 - 31.12.2015 r. 
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  
20 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 20 radnych 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.23.12.2015 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 23.12.2015r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw , 
0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie głos  zabrał Radny Janusz Kallus  -  w  Biuletynie Informacji Publicznej UM 
ukazała się informacja o rozstrzygnięciu  postępowania o przyjęcie długoterminowych 
zobowiązań finansowych Gminy Kluczbork w wysokości  43. 760,000zł  na to wpłynęła 
jedna oferta  i bank ,który przejął  te zobowiązania zaoferował usługę w wysokości  
21. 280,000 tyś zł  związku z tym mam pytanie czy to wynagrodzenie dla banku będzie się 
objawiało  będzie skutkowało   zwiększeniem zadłuŜenia  gminy czy to będzie jako 
zobowiązanie. 
Czy spłata tego wynagrodzenia  dla banku  będzie  w ratach równych  czy w malejących  
wysokościach  a jeśli są  nie realne raty równe to jaka wysokość tej opłaty jest w roku 
bieŜącym poniewaŜ zgodnie ze specyfikacją termin spłaty kapitału  wyznaczona jest na rok 
2018-2036 tak ,Ŝe najbliŜsze dwa lata  tylko  obsługa tego kredytu będzie pokrywana.  
Czy w związku ze spłatą  przedterminowa zadłuŜeń w innych bankach naliczane są jakieś 
opłaty i prowizje 
 
Radny Henryk Fraszek –zapytał czy były starania  związane ze strony Gminy , obniŜenia  
kosztów  obsługi długu i czy były rozwaŜane inne moŜliwości. 21.000,000zł za obsługę to jest 
bardzo duŜo. 
 
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 20 stycznia 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
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Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki         
          Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik       
Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej                            
i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniu  w dniu  21 stycznia 2016 r. analizując materiały                 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
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 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,  do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XX/162/16 
 
b/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie, do tego projektu uchwały nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XX/163/16 
 
 
c/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie, do tego projektu uchwały nikt z Radnych 
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XX/164/16 
 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w 
Kluczborku, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami  20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XX/165/16 
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e/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 
2016 rok, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XX/166/16 
 
 
f/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 
przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XX/167/16 
 
 
g/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XX/168/16 
 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XX/169/16 
 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia stawek opłat cmentarnych  na terenie cmentarza 
komunalnego przy ul. Opolskiej w Kluczborku do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,1 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XX/170/16 
 
 
j/ Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Kluczbork, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
XX/171/16 
 
 
k/zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w 
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 
publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork do tego projektu uchwały nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XX/172/16 
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Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania. 
Burmistrz Jarosław  Kielar  - odpowiedział – rozbicie spłaty kredytów ,które  posiada  Gmina  
na spłaty ,które są zgodne z prawem o finansach publicznych czyli określone kwoty ,które 
moŜna spłacać. Firma specjalistyczna przygotowała  przetarg do przetargu zgłosił się  Bank 
Getin Bank , Bank Polski ,który 1 lutego będzie spłacone  43 do 49  róŜnica jest która 
będziemy spłacać w tym roku . WydłuŜona została spłata kredytu o lat 10 
aby  zabezpieczyć sobie finansowanie ze  środków unijnych zadań. Firma przewidywała 
koszty  kredytowania w kwocie  ok.28.000.000zł  jest  ok. 21.000.000 więc róŜnica jest 
znacząca . Mieliśmy juŜ spotkanie i  być moŜe będą renegocjacje. Jest to jedna z 
aprobowanych przez RIO  sposoby wydłuŜania kredytu. Inne sposoby nie do końca przez RIO 
są uznawane. W tym roku spłacamy ponad 2.000.000 zł  
Spłata  przedterminowa  kredytu nie  kosztuję. 
Radny Janusz Kallus zapytał o koszty obsługi przewidywane w tym roku . 
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald- koszty obsługi w tym roku  przewiduje się na kwotę  
Ok. 2 .000.000 zł łącznie wszystko –  
Proces toczy się ponad rok prowadziliśmy rozmowy z Bankami w których braliśmy kredyty  
pierwszym kierunkiem szukania rozwiązań to było szukanie  próby przesuwania terminów 
spłat oraz rozłoŜenia na raty nie było na to zgody Banku  bank uznał ,Ŝe jest to naruszenie  
ustawy o zamówieniach publicznych i bał się oprotestowania tego przez konkurencję. 
Z p. Burmistrzem byliśmy   w PKO w Opolu próbowaliśmy pójść w kierunku szybszej spłaty  
tzn. wykorzystać kruczek prawny ,Ŝe płacimy symbolicznie 20.000 zł  jeden kredyt i 20.000zł 
drugi  a to da nam podstawę aby ustalić nowy harmonogram  na to Warszawa się nie zgodziła. 
Cały 2015 rok trwały  rozmowy z bankami i próby znalezienia nowego  rozwiązania. W 
związku z tym decyzja o ogłoszeniu przetargu. Co jest dopuszczalne i zgodne z prawem  
przez RIO. 
Radny Henryk Fraszek – duŜa  kwota 21.000.000 zł , poprosił o tabelkę zestawienie 
wszystkich kredytów , koszt .  
Skarbnik Gminy  Piotr Lewald – nie moŜna tak na to patrzeć  róŜnica wynosi  10 000 000 zł  
nie więcej . W kaŜdej chwili mamy prawo spłacić szybciej   i płaci opłaty tylko od 
rzeczywistego zadłuŜenia. Przepisy  o finansach publicznych zabraniają na spłacić wszystko   
na raz i to jest paradoks. Kwota wynagrodzenia  moŜna by nazwać kredytem nie moŜna tego 
nazwać  kredytem z punku widzenia przepisów.  Jest tabelka  ja o niej mówiłem na tej sali 
moŜna ją zobaczyć  
Burmistrz Jarosław Kielar  Kredyt  oprocentowany jest 3,7 % 
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  9.12.2015r.- do 15.01.2016r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia  2016 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka                      
 w następujących sprawach: 
A-3 – powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Serwisowanie   
          przydomowych oczyszczalni  ścieków,   
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A-9 – ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierŜawienia                
         w drodze bezprzetargowej - teren rolniczy, 
A-17 - sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego    
          powołania Komisji do oceny przydatności majątku ruchomego, 
A-19 powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów  
          Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 
B-3  umowa- Krzysztof Nowicki Dariusz Wesołowski „PROMEDIA S.C ul.   
         Zamkowa 6 – zapewnienie dostępu do Internetu dla Odbiorców   
         indywidualnych oraz centrów Integracji Cyfrowej w Gminie Kluczbork, 
B-4  umowa- Magellan S.A Łódz  ul. Marszałka Piłsudskiego 76  - umowa   
         spłaty wierzytelności,   
B-23 umowa- Przedsiębiorstwo WielobranŜowe  „Alicja „ Sp. zo.o ul.    
          Rawicka 2 a Rawicz -  dostawa paliwa dla Gminy  Kluczbork na 2016r.   
          Gmina Kluczbork, MZOK, OSiR, Administracja Oświaty, Środowiskowy   
         Dom Samopomocy,   
B-24- umowa- Bank Spółdzielczy Wołczyn  Gmina Wołczyn  pow. Kluczbork –   
           udzielenie długoterminowego kredytu komercyjnego, 
B-26- umowa- Roger Trela Działalność Gospodarcza „Finanse środowisko „   
          Dobrówka Łubieńska  - opracowanie zmiany  obszaru aglomeracji, 
B-38-umowa- Krzysztof Świejkowski  „ Centrum  KOLISKO” w Praszce ul.   
            Senatorska  Kulisy Powiatu - Zleceniodawca ma prawo zlecić   
           umieszczenie cztery razy w miesiącu w gazecie „Kulisy Powiatu” 
B-40-umowa- Caritas Diecezji Opolskiej  ul. Szpitalna  5 a Opole- wsparcie   
           realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
B-41- umowa – Stowarzyszenie Wolontariat 50+ „Senior dla seniora  „ Rynek –   
           wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,   
B-44- umowa- Natalia Stodoła „Jazda Konna Stodoła „ Bogdańczowice –   
          przyjęcie do czasowego przetrzymywania bezpańskich psów i kotów   
          wyłapywanych z terenu Gminy Kluczbork, 
B-45- umowa- Rzeczoznawstwo majątkowe Andrzej Kowal Opole –   
          Szacowanie wartości nieruchomości w 2016r. 
B-46- umowa- Przedsiębiorstwo „JASTA”  spółka zo.o Piotrków Trybunalski   
          ul. Pawłowska – odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt. Sprawozdanie przyjęto  
          jednogłośnie pozytywnie. 
 
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  
20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej  za okres od 01.07.2015 - 
31.12.2015 r. 
Sprawozdanie  odczytał  Przewodniczący Rady Miejskiej   ,stanowi ono załącznik  
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do protokołu. 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za rok 
2015r ( Sprawozdanie  Komisji w załączeniu do protokołu )  
 
 
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku wystąpił z pismem w sprawie  
podjęcia uchwały celem zaliczenia w  koszty naleŜności czynszowych dłuŜników  M.W   oraz  
F.B w związku z  ich śmiercią. ( projekt uchwały na następną sesję RM)  
 
Gmina Gogolin zwróciła się o poparcie  „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ( Rada nie wyraziła woli podjęcia  uchwały)  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kedzia zapytał czy jest taka wola  Rady aby podjąć 
taka uchwałe  
Nikt z Radnych  nie  zabrał głosu w tej sprawie  i nie wyraził woli podjęcia w/w uchwały. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował o przekazanej uchwale  Rady 
Gminy Łubiany oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie  w sprawie wyraŜenia 
stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu 
powiększenia terytorium Opola „  - do zapoznania się w  Biurze Rady Miejskiej. 
 
Związek Miast Polskich  zwrócił się do  Przewodniczących Rad Miast z zaproszeniem   do 
wzięcia udziału w Xxxvii Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich  które odbędzie 
się w dniu 3,4 marca br. w Dąbrowie Górniczej.(do zapoznania się w Biurze Rady Miejskiej ) 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka wystąpił z pismem do Marszałka Województwa Opolskiego  w 
sprawie remontu koryta rzeki „Starej Stobrawy „ zlokalizowanego na działkach nr 208/12 i 
215 k.m.6 przy ul. katowickiej w Kluczborku w sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego 
Działki Nr 208/12 i 215 k.m.6 znajdują się w Zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego. 
Koryto rzeki „Starej Stobrawy” zostało zarurowane przez Generalna Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad w Opolu w latach 1980-1985.Obecny stan techniczny obiektu  jest zły 
i zagraŜa katastrofa budowlaną. Ze względu na jego połoŜenie w pobliŜu parkingu stanowi 
realne zagroŜenie dla mieszkańców Kluczborka. 
Proszę  o ujęcie w planach inwestycyjnych i remontowych Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu remontu ok. 150m koryta rzeki. W związku z 
trwającym remontem budynku administracyjnego  Urzędu Miejskiego w Kluczborku proszę o 
przeprowadzenie remontu koryta  rzeki w roku  bieŜącym. Jednocześnie zwracam się z prośbą  
o udzielenie  informacji w sprawie wyegzekwowania przez WZMiUW w Opolu usuniecie 
usterek przez wykonawcę zbiornika retencyjnego „Kluczbork” w okresie gwarancyjnym. 
Tematem zainteresowani są zarówno mieszkańcy gminy Kluczbork  oraz Radni Rady 
Miejskiej w Kluczborku.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zwrócił się do Burmistrza z prośba aby 
zapoznał   Radę Miejską  z odpowiedzią w/w pismo. 
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Burmistrz Jarosław Kielar – na poprzedniej sesji RM  informowałem o tym ,Ŝe odbędą się 
spotkania z mieszkańcami na temat  lokalizacji wiatraków spotkania .Spotkania miały się 
odbyć w m-cu styczniu  zostały one przesunięte odbędą się na przełomie lutego/marca  będzie  
5 spotkań  wszystko zostanie wyjaśnione .Wszyscy  członkowie  Komisji Rolnictwa zostaną 
indywidualnie poinformowani .W okresie ponad 3 miesięcy będzie moŜna zgłaszać uwagi . 
Harmonogram  spotkań będzie znany w przyszłym tygodniu.  
Radny Henryk Fraszek –poprosił o syntetyczne  zidentyfikowanie gdzie uciekaj pieniądze 
(analiza) mamy w budŜecie kilka takich pozycji ,Ŝe  naleŜy się im przyjrzeć np. koszt UM , 
utrzymanie dróg ? 
Burmistrz Jarosław Kielar  utrzymanie dróg  sezon się kończy w marcu oby w lutym się 
skończyła  są tam pewne opłaty stałe. W obecnej chwili toczy się postępowanie na policji w 
sprawie drogi na szczęście nie naszej ,która była nie odśnieŜona  związane z uszkodzeniem 
się przez kogoś Burmistrz  poprosił o  sprecyzowanie pytań ?. 
 
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 
 
 
 
 
 


