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Protokół  Nr XXI/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
24.02. 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecny na sesji  był Radny Jacek 
Lech i Radny Adam Kostuś  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.:15.00 
 
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/ opłaty targowej, 
b/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
c/ umorzenia wierzytelności, 
d/ wyraŜenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty w latach 2016-2020 od ceny nieruchomości  
    zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń wynikających z art.209 a ustawy                                 
   z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami,  
e/ wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kluczborskiego, 
f/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy   
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków –ul. Krakowska 23, 
g/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy   
     zabytku wpisanym do rejestru zabytków ul. Ściegiennego,  
h/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy   
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków –ul. Wolności, 
i/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy   
   zabytku wpisanym do rejestru zabytków –ul. Sienkiewicza, 
j/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy   
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków ul. Wolności 6, 
k/ uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów    
    zainwestowanych wsi Bąków, 
l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta   
    Kluczborka w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej  i ul. Gen. Okulickiego, 
m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
     terenów zainwestowanych wsi Bogdańczowice,  
n/ zmiany uchwały Nr XXXVI/458/09 Rady Miejskiej w Kluczborku  w sprawie zaciągnięcia  
    kredytu długoterminowego 
o/zmian w budŜecie po stronie przychodów i wydatków. 
p/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
r/ wsparcia działań spółki Vital Medic sp.zo.o z siedzibą w Kluczborku zmierzających do 
zakontraktowania świadczeń w NFZ 
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s/ wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Kluczbork porozumienia  z Powiatem 
Kluczborskim w celu realizacji  zadania pod nazwą:” Przebudowa drogi gminnej ( 
niepublicznej ) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia  w Kujakowicach 
Górnych „. 
t/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
 
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  StraŜy Miejskiej  za 2015 rok. 
7. Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z udzielonych umorzenia za  II  półrocze 2015r. 
8. Informacja Burmistrza Miasta Kluczborka o zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę  
     odszkodowania z tytułu obniŜenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub  
     zmianą miejscowego planu zagospodarowania danej miejscowości, oraz o wydanych   
     decyzjach.       
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. 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  
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.27.01.2016 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 27.01.2016r. 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 dniu 17 lutego 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty Sportu i Turystyki. 
Tematem posiedzenia była analiza projektów  uchwał i wizyta w Muzeum  im. Jana 
DzierŜona. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
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W dniu 18 lutego 2016r .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. 
 
W dniu 17 lutego 2016r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i wizyta w Hydrokomie. W posiedzeniu 
uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta. 
 
W dniu 24 lutego 2016r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu ,Rozwoju Gospodarczego 
 i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i plan pracy .W posiedzeniu 
uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
W dniu 22 lutego 2016r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. Tematem posiedzenia była 
analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres między sesjami i kontrola 
zadań melioracyjnych w 2015r. W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta  i Pani 
ElŜbieta Satrościak. 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
Nikt z Radnych w tym punkcie 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  17 lutego 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki         
          Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 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 18 lutego 2016 r. analizując materiały                 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji  Tadeusz Doliński 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu  24 lutego 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: 
 
Obecnych   na  sali 18 radnych 
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a/ 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 ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta  i nadano jej Nr XX/173/16 
 
b/Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 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 ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i 
nadano jej Nr XX/174/16 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności, 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 ,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/175/16 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty w latach 2016-
2020 od ceny nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń wynikających  
z art.209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, 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, 
0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/176/16 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu 
Kluczborskiego, 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 ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano 
jej Nr XX/177/16 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –ul. Krakowska 23, 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 ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/178/16 
 
g/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ul. Ściegiennego, 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 ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/179/16 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –ul. Wolności, 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 ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/180/16 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –ul. Sienkiewicza, do tego 
projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
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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 XX/181/16 
 
j/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ul. Wolności 6, 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 ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/182/16 
 
k/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów   zainwestowanych wsi Bąków, Przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie  rozstrzygnięcia a mianowicie : 
 
1)ROZSTRZYGNIĘCIE: uwaga nieuwzględniona – prognoza oddziaływania na środowisko 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskała pozytywne opinie i 
uzgodnienia od właściwych organów ochrony środowiska 
Wprowadzanie zmian cząstkowych do obowiązujących planów miejscowych, które dotyczą 
znam projektowanych i wówczas opracowanie prognoz jest zasadne, a w części legalizują 
zmiany juŜ dokonane – wówczas naleŜy stwierdzić bezprzedmiotowość takiego opracowania. 

17 za ,0 przeciw ,1 wstrzymujący się 
 

2) ROZSTRZYGNIĘCIE: uwaga bezzasadna – wyraŜenie opinii dotyczącej konieczności 
bądź teŜ jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 
Ignorowanie zgłaszanych uwag w zakresie konieczności zbadania charakteru cieku                              
wodnego i błędu w jego biegu na opracowaniu graficznym obowiązującego planu             
miejscowego 

17 za ,0 przeciw ,1 wstrzymujący się 
 

3) ROZSTRZYGNIĘCIE: uwaga nieuwzględniona – zgodnie z uchwała intencyjną Nr 
VI/44/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. oraz jej uzasadnieniem 
określono przedmiot oraz zakres wprowadzanych zmian. Nie obejmują one obszaru, na 
którym połoŜony jest ciek wodny, o którym mowa w przedmiotowej uwadze. Naruszenie art. 
61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w planie 
uchwalonym w roku 2008 oraz prawdopodobnie w roku 2003 
18 za ,0 przeciw ,1 wstrzymujący się 
 
4)ROZSTRZYGNIĘCIE: uwaga bezzasadna – przywołany artykuł ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dotyczy wydawania decyzji o warunkach zabudowy a nie 
planu miejscowego bądź prognozy oddziaływania na środowisko. Uwaga dotyczy naruszania 
zasady ostroŜności  poprzez ignorowanie jej i przedkładanie interesów gospodarczych nad 
ochronę środowiska 
18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujący się 

5)ROZSTRZYGNIĘCIE: uwaga nieuwzględniona – zgodnie z uchwała intencyjną Nr 
VI/44/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. oraz jej uzasadnieniem 
określono przedmiot oraz zakres wprowadzanych zmian. Wprowadzone zmiany w planie 
miejscowym mają na celu wprowadzenie zmian w wąskim, szczegółowo określonym 
zakresie, a ich wpływ na środowisko został zbadany. Przedmiotowe zmiany  
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w planie miejscowym wraz z prognozą oddziaływania zostały sporządzona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz uzyskała pozytywne opinie i uzgodnienia od właściwych 
organów ochrony środowiska. Składane wielokrotnie uwagi dotyczą innego obszaru niŜ ten, 
który został objęty niniejszą uchwałą. 

18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujący się 

Po  przegłosowaniu  uwag Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do głosowania nad 
całością projektu wraz z przegłosowanymi  uwagami i w wyniku  głosowania głosami  
18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujący się nadano jej Nr XX/183/16 
 
 
l/Projekt  uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  Kluczborka w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej   
i ul. Gen. Okulickiego, 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 ,0 wstrzymujących się uchwała została 
podjęta  i nadano jej Nr XX/184/16 
 
 
m/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenów zainwestowanych wsi Bogdańczowice,  
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 ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/185/16 
 
 
n/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVI/458/09 Rady Miejskiej  
w Kluczborku  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 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/186/16 
 
 
o/Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie przychodów i wydatków.  
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 ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano 
 jej Nr XX/187/16 
 
 
p/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 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  
,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/188/16 
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r/ Projekt uchwały  w sprawie wsparcia działań spółki Vital Medic sp.zo.o z siedzibą  
w Kluczborku zmierzających do zakontraktowania świadczeń w NFZ do tego projektu 
uchwały Burmistrz Jarosław Kielar poinformował ,Ŝe na wniosek właścicieli Spółki Vital 
Medic  z prośba o wsparcie w formie uchwały  która umoŜliwi w przyszłości  
zakontraktowania świadczeń  w Narodowym Funduszu Zdrowia. JeŜeli chodzi o projekt 
uchwały „s” chodzi o porozumienie  drogi tej nie ma w Ŝadnym projekcie chodzi o drogę od 
zjazdu na wysypisko  do drogi nr 11  do wyjazdu na Biadacz. Składamy  wniosek  jest to 
porozumienie ze Starostwem Powiatowym poniewaŜ rozjazdy które tam są  pomiędzy droga 
powiatową  chcemy wyremontować wspólnie z Powiatem .  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 XX/189/16 
 
 
s/Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Kluczbork 
porozumienia  z Powiatem Kluczborskim w celu realizacji  zadania pod nazwą:”  
Przebudowa drogi gminnej ( niepublicznej ) od drogi krajowej S11 w Gotartowie  
do ul. XXX-lecia  w Kujakowicach Górnych „.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 ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta  i nadano jej Nr XX/190/16 
 
 
t/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 18 za,0 przeciw , 
0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XX/191/16 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania. 
Nikt w tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu. 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  15.01.2016r.- do 11.02.2016r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 22 lutego  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-4 – powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie  zamówienia publicznego na zadanie „Opracowanie planu ZrównowaŜonej 
Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego” 
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A-16-ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierŜawę pomieszczeń i powierzchni 
szkolnych ,przedszkolnych, 
 
A-17- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę i odtworzenie rowów  przydroŜnych  
wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach „ 
 
B-1 umowa-Caritas Diecezji Opolskiej- wsparcie  zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, 
 
I-1 –wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki 393/2 o pow. 0,0300ha w Smardach Górnych, 
 
II-4- zajęcie  stanowiska w sprawie umorzenia odsetek od opłat za uŜytkowanie wieczyste 
działek – nie wyraŜono zgody z powodu braku wymogów formalnych. 
 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie pozytywnie. 
 
Dyskusja 
 
Nikt z Radnych w tym punkcie nie zabrał głosu.                                                                      
 
Obecnych   na  sali 19 radnych 
 
 
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. 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności  StraŜy Miejskiej  za 2015 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej  
poinformował ,Ŝe  w/w Sprawozdanie jest do zapoznania się  w Biurze Rady Miejskiej   
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z udzielonych umorzenia za  II  półrocze 2015r. 
Radni przyjęli do wiadomości  sprawozdanie z udzielonych umorzeń za II półrocze 2015 r 
bez uwag.      
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Informacja Burmistrza Miasta Kluczborka o zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę 
odszkodowania z tytułu obniŜenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub  
zmianą miejscowego planu zagospodarowania danej miejscowości, oraz o wydanych   
decyzjach.       
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  odczytał Informacja Burmistrza Miasta 
Kluczborka o zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę odszkodowania z tytułu obniŜenia wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem lub  zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
danej miejscowości, oraz o wydanych  decyzjach.  Informacja  stanowi załącznik do 
protokołu. 
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Do punktu 9 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  przedstawił  Uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty  długu Gminy 
Kluczbork  -  Regionalna Izba Obrachunkowa postanawia pozytywnie zaopiniować 
planowaną kwotę długu Gminy Kluczbork. 
 
Wojewoda Opolski stwierdził niewaŜność  uchwały nr XIX/157/15 Rady Miejskiej w 
Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka- część północna.- zainteresowanych 
odsyłam do dokumentów w Biurze Rady. 
 
Burmistrz wyjaśnił ,Ŝe urbanista próbował uzasadniać nie zostało to uznane chodziło o zapisy 
związane z drogami projektowanymi  nie było zgodności  urbanisty  z kontrolującym. 
 
Pismo Pana Jerzego i Teresy Przybył w sprawie odmowy  udzielenia pomocy finansowej w 
formie zasiłku celowego z OPS – pismo kieruje do Ośrodka Pomocy społecznej. 
 
Pismo Pana Mirosława Sowy  -w sprawie  umorzenia zadłuŜenia (zaległości czynszowych 
+odsetki ) Radni na komisjach zapoznali się z dokumentami. Rada stoi na stanowisku Ŝe 
naleŜy spłacić naleŜność główną i wówczas moŜna zwrócić się z wnioskiem o umorzenie 
odsetek. 
 
Radny  Zdzisław Pięch  poinformował  radnych  ,Ŝe na Komisji Spraw Obywatelskich  
Członkowie  zaproponowali aby  wszyscy Radni ,którzy będą mieli ochotę wybrali się do  
„Hydrokomu” Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował aby ustalić z  Prezesem  termin  
i poinformować Radnych. 
 
Radny Henryk Fraszek zapytał  uwagi w ramach gwarancji  dotyczących Zbiornika Wodnego  
Burmistrz Jarosław Kielar- poinformował  radnych  o wystąpieniu z oficjalnym pismem  
do Marszałka Województwa  bo on ta gwarancje pilnuje z  Firmą  SKANSKA  oraz WZiR 
gwarancja kończy się  w październiku  tego roku. Nie ma Ŝadnych większych uwag ale 
niedociągnięcia typu związane z rowem ,sprawami estetycznymi są więc to będzie wszystko 
załatwiane. Byłem na spotkaniu z Dyrektorem WZIRU   będzie spotkanie z z wyznaczoną  
do tego osoba Dyrektorem WZIRU wraz z wykonawca zbiornika na terenie Gminy Kluczbork 
w wyznaczonym przez nich terminie. Musi być dopilnowana sprawa gwarancji. 
Radny Henryk Fraszek zwrócił się do  Burmistrza  z prośba aby uwagi dotyczące  Zbiornika  
były  dostępne na piśmie  w Biurze Rady. 
Burmistrz –Jarosław Kielar- nie ma problemu ,Ŝeby się zwrócić o  taka informację . 
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Do punktu 10 porządku obrad 
Zamknięcie obrad                                                                                                                                                                                                                   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.30 
                                                                          
 
 
 
                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                           

                                                                                            Janusz Kędzia 
 

Protokółowała 
B.Maj 
 
 
 
 
 
 


