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Protokół  Nr XXII/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
30.03. 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 20 radnych – nieobecna na sesji była Radna Maria 
Lepsy 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. 
MłodzieŜowa Rada Miejska  
Obrady rozpoczęto o godz.:16.00 
- Ślubowanie Kluczborskiej MłodzieŜowej Rady Miejskiej 
-„Mapy zagroŜeń” –omówienie zagadnienia przez  policjanta Komendy Powiatowej Policji   
w  Kluczborku  
 
Porządek obrad  
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji,  (24.02.2016r.) 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
Opinie Komisji 
a/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork, 
b/ umorzenia wierzytelności, 
c/ przyznania dotacji na prace konserwatorki ,restauratorskie lub roboty  
    budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
d/ przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki  
    Publicznej w Kluczborku, 
e/ przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury                            
    w Kluczborku, 
f/ przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana DzierŜona                               
    w Kluczborku, 
g/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, 
h/ przyznania dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Biadaczu, 
i/  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków 
j/  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
k/ uzgodnienia projektu uchwały  Sejmiku Województwa Opolskiego  
    dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu  „Lasy- Stobrawo- Turawski”  
m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania    
     przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego, 
n/ umorzenia wierzytelności. 
o/ przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji projektu pn. „BliŜej rodziny i dziecka „ – 
wsparcie rodzin przezywających  problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna ,Współfinansowanego  z 
Europejskiego Funduszu Społecznego ,jako Partner regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu. 
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p/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kluczborka w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie . 
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. 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbyło się ślubowanie radnych z Kluczborskiej 
MłodzieŜowej Rady Miejskiej. Najstarszy wiekiem odczytał rotę ślubowania po czym  kaŜdy 
wyczytany z imienia i nazwiska Radny z MłodzieŜowej Rady  odpowiadał „ Ślubuję „ Po 
złoŜeniu ślubowania Przewodniczący Rady Miejskiej ,Burmistrz  oraz Z-ca Burmistrz  oraz 
opiekun MRM  Tomasz Michalak wręczyli  Listy Gratulacyjne a Burmistrz Miasta 
Kluczborka Jarosław Kielar podziękował  rodzicom ,opiekunom  Ŝyczył im  podejmowania 
trafnych  pomysłów ,które poprzez Rade Miejską będą z czasem realizowane. Podziękował 
,Ŝe zechcieli  tutaj przyjść. Opiekunowie którzy tutaj są Pan Radny Michalak i pracownik Pan 
Mateusz Dybka którzy tutaj są będą Wam pomocni w działaniu. 
 
 
 
imię i nazwisko Szkoła/Stowarzyszenie 
Patrycja Kwaśniak 
Przewodnicząca Rady 

ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku  

Agata Czumałowska ZSP nr 2 CKU Kluczbork 
Barbara Maszkowska ZSO STO w Kluczborku 
Wojciech Niechciał 
Zastępca Przewodniczącej 
Rady 

ZSO w Kluczborku im. A. Mickiewicza 

Łukasz Neuman ZSL-T w Kluczborku im. Józefa Bema 

Stefania Wilsz  
ZSCKR im. Ks. dr. Jana DzierŜona w 
Bogdańczowicach 

Patryk Widera SOSW w Kluczborku 
Dominika Gabrysch PG 2 w Bogacicy 
Mikołaj Cieplik PG nr 3 w Kluczborku im. Jana Pawła II 

Julia Luterek 
PG 4 im. Ks. dr. Jana DzierŜona w 
Kujakowicach Górnych 

Aleksandra Kinder 
Sekretarz Rady 

PG nr 5 w Kluczborku im. Mikołaja Reja  

Magdalena Lasek 
Stow. Rozwoju Wsi Maciejów „Miodowa 
Kraina” 

Filip Derda ZHR Kluczbork 
Joanna Kuliś Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kluczborku 
Izabela Marek Stow. Rozwoju Kultury i Profilaktyki Emaus 
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Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej  przywitał   asp. sztab Waldemara  Sochackiego     
z Komedy Powiatowej Policji w Kluczborku  i poprosił o omówienie i  przedstawienie  
„ Mapy zagroŜeń” 
 
Informacja została przedstawiona w formie prezentacji  ( prezentacja w załączeniu do 
protokołu ) 
 
 
 
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 19 radnych 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj.24.02.2016 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 24.02.2016r. 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 23 marca  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty Sportu i Turystyki. 
Tematem posiedzenia była analiza projektów  uchwał i organizacja Dni Kluczborka .W 
posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta Skarbnik i dyr.OSiR-u 
 
W dniu 24.marca 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 23 marca 2016r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i organizacja Dni Kluczborka. W 
posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta ,Skarbnik i dyr.OSiR-u 
 
W dniu 30 marca 2016r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu ,Rozwoju Gospodarczego 
 i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz 
Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
W dniu 29 marca  2016r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. Tematem posiedzenia była 
analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres między sesjami i kontrola 
umowy z firma ASA w 2015r. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Pani BoŜena 
Stempel. 



 4 

 
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  23 marca 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki         
          Na posiedzeniu w dniu 23 marca 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 24 marca 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  30 marca 2015r. analizując materiały  na sesję Komisja pozostawiła 
bez opinii projekt „k” w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu „Lasy –Stobrawsko-Turawskie” 
-pozostałe projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
 
Obecnych   na  sali 19 radnych 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork, 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 XXII/192/16 
 
b/ Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, Radni nie wnieśli uwag     
    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 XXII/193/16 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorki ,restauratorskie lub  
   roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Radni nie wnieśli uwag      
   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 XXII/194/16 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej     
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   Biblioteki Publicznej w Kluczborku, Radni nie wnieśli uwag  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 XXII/195/16 
 
e/ Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu  
    Kultury w Kluczborku, Radni nie wnieśli uwag  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 XXII/196/16 
 
f/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana  
  DzierŜona  w Kluczborku, Radni nie wnieśli uwag  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 XXII/197/16 
 
g/Projekt uchwały w sprawie  powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na   
   ławników, Radni nie wnieśli uwag   Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał   
   projekt uchwały pod głosowanie  i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,1  
   wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XXII/198/16 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Biadaczu,  
   Radni nie wnieśli uwag  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 XXII/199/16 
 
i/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków Radni nie   
   wnieśli uwag 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 XXII/200/16 
 
j/  Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, Radni nie wnieśli  
    uwag  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 XXII/201/16 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  uzgodnienia projektu uchwały  Sejmiku Województwa    
   Opolskiego dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu  „Lasy- Stobrawo- Turawski”     
   Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował ,Ŝe Komisja BudŜetu    
   pozostawiła ten projekt uchwały bez opinii był wniosek na Komisji BudŜetu o   
   obwieszczenie dla mieszkańców Gminy informacji o zmianach ,które ta uchwała spowoduje     
   i czy uchwalimy ta uchwalę czy nie to nasza uchwała nie ma na to wpływu poddał  projekt  
   uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 14 za,3 przeciw, 
   2  wstrzymujących się uchwała została podjęta  i nadano jej Nr XXII/202/16 
 
 
m/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
     zagospodarowania  przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego, Radni nie  
     wnieśli uwag  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 XXII/203/16 
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n/Projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności. Radni nie wnieśli uwag  
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 XXII/204/16 
 
o/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji projektu pn. 
„Bli Ŝej rodziny i dziecka „ – wsparcie rodzin przezywających  problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja 
Społeczna ,Współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego ,jako Partner 
regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 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 XXII/205/16 
 
p/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie. 
Radni nie wnieśli uwag  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 XXII/206/16 
 
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  12.02.2016 r.- do 17.03.2016 r. 
Na posiedzeniu w dniu 29 marca  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-2 – powołania komisji przetargowej opiniującej oferty złoŜone w konkursach otwartych, 
A-8 -wyznaczenie jednostki organizacyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej 
 w Kluczborku do realizacji zadań z zakresu świadczenia  wychowawczego,  
A-10-powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie” Dostawa środków czystości dla gminy 
Kluczbork” 
A-12-ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierŜawienia w drodze 
bezprzetargowej 
A-16 – udzielenia  bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego 
A-18-   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego 
A-23- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn” Zakup ciągnika rolniczo-komunalnego  
dla MZOK-U 
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A-24-udzieenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości 
B-2 – umowa Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TECHMAS -przebudowa chodnika 
na ul. Dąbowskiego -wykonanie z kostki betonowej o dł. 327,8 m 2 

B-3- umowa Tomasz Trzaskowski -Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe  
Olesno-poszerzenie parkingu i przejazdu obok Przedszkola Nr 8- wykonanie z kostki 
betonowej 210,1 m 2  i asfalt -51,9 m2 
B-8 – umowa Gabriela Bartoszek PU PHW śędowice – odławianie bezdomnych bezpańskich 
zwierząt 
B-37-  umowa Teatr Otwarty KIM – występ Jerzego Połomskiego w dniu11 listopada 2016r.    
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 
Wolne wnioski i informacje  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  zapoznał Radnych z pismami które wpłynęły 
do Rady a mianowicie pismo p.Jerzego i Teresy Przybył w sprawie wymiany zuŜytego 
gumolitu w mieszkaniu którym zamieszkują – pismo przekazuje do rozpatrzenia przez 
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych. 
 
Pismo p.Justyny Matiasik  -w sprawie  przybycia pod wskazany adres przedstawicieli Urzędu  
-  pismo kieruje do Komisji Spraw Obywatelskich  
Do punktu 7 porządku obrad 
Zamknięcie obrad                                                                                                                                                                             
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 16.30 
                                                                          
 
                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                               

                                                                                            Janusz Kędzia 
 

Protokółowała 
B.Maj 
 
 


