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Protokół  Nr XXIII/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
27.04 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecni na sesji  Radni : Alfred 
Długosz ,Jacek Lech ,Zdzisław Pięch - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: 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,  (30.03.2016.) 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
Opinie Komisji 
a) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kluczborka część południowa, 
b) zmiany uchwały Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie  przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
terenów  zainwestowanych wsi Krasków, 
c) zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
d) zmiany w wieloletniej prognozie  finansowej 
e) umorzenia  wierzytelności 
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. 
 
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  
18 radnych ,zatem obrady i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił 
porządek obrad.  
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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.30.03.2016 r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 30.03.2016r. 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 
Gminy. 
W dniu 20 kwietnia 2016r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury ,Oświaty Sportu i Turystyki. 
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i wizyta przedszkoli  
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta ,Skarbnik 
W dniu 21 kwietnia 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 20 kwietnia 2016 posiedzenie dobyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych  
Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i organizacja Dni Kluczborka. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik. 
 
W dniu 26 kwietnia 2016r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał. W posiedzeniu 
uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
W dniu  25 kwietnia 2016r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna Tematem posiedzenia 
była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrza Miasta i Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej. 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Radny Kazimierz Kłosowski zadał pytanie  
w sprawie  - mija 4 miesiąc jak wprowadziliśmy nowe uchwały jeśli chodzi o opłaty 
śmieciowe czy się bilansują na dzień dzisiejszy czy mamy problemy.  
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 kwietnia 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki         
          Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia  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 kwietnia 2016 r. analizując materiały                 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji  Tadeusz Doliński 
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Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu  26 kwietnia 2016r. analizując materiały na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniował przygotowane projekty uchwał.  
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  uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kluczborka część południowa, do tego projektu uchwały nie wniesiono 
uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie w/w 
projekt i w wyniku głosowania głosami  18 za ,0 przeciw , 0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXIII/207/16 
 
b)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z 
dnia 26 marca 2015 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów  zainwestowanych wsi Krasków, do tego projektu 
uchwały  nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
go pod głosowanie w/w projekt i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIII/208/16 
 
c)Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały  nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał pod głosowanie  w/w projekt i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIII/209/16  
 
d)Projekt  uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie  finansowej do tego projektu 
uchwały  nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
pod głosowanie w/w projekt i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIII/210/16 
 
e)Projekt uchwały w sprawie umorzenia  wierzytelności do tego projektu uchwały nie 
wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod 
głosowanie w/w projekt i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIII/211/16 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania 
 
Na zadane zapytanie przez Radnego Kazimierza Kłosowskiego odpowiedzi udzielił  Z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak – Mija 4 miesiące o decyzji ,które wspólnie podejmowaliśmy  
Na dzień dzisiejszy wpływy równowaŜą wydatki  to jest kwota 18.000,00 to moŜe wynikać z 
tego, Ŝe wiele mieszkańców  opłaca za cały rok z góry  na początku roku więc jesteśmy nad 
kreska. MoŜna powiedzieć ,Ŝe segracja śmieci jest na takim poziomie nie jak byśmy  
oczekiwali.  
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  18.03.2016 r.- do 14.04.2016 r. 
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Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia   2016 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- powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złoŜone w otwartym  
           konkursie   
A-11 – powołania komisji przetargowej do przygotowania przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  „ Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych 
gruntowych tłuczniem” 
A-12 – powołania komisji przetargowej do przygotowania przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie „ Remonty cząstkowe dróg gminnych  
bitumicznych   ” 
B-2 – umowa Namioty GALLUS - Adam Gallus -wynajęcie namiotu na   
        DoŜynki Gminne w Smardach  

B-3- umowa FUH Prędkiewicz -rozbiórka ogrodzenia terenu wraz z rozbiórką   
       szopy na fundamentach oraz wycinka 20 szt. drzew owocowych  
B-4- umowa - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Dziewięćsił -wsparcie    
       realizacji zadania publicznego z zakresu -pomoc rodzinom z problem   
       uzaleŜnień  
B-15 – umowa -  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opolski Oddział Regionalny -wsparcie 
realizacji zadania pn. Działalność  Klubu dla młodzieŜy PARASOL 
B-18 – umowa Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Stan”- wykonanie  
       dokumentacji projektowo-kosztorysowej -budowa chodnika wzdłuŜ plaŜy    
        przy zbiorniku retencyjnym  dł. około 400 mb szer. około 2-2,5 m 
B-27- umowa - Zakład Budownictwa InŜynieryjnego „Wodklucz”  -remont  
        mostu w Bąkowie   rozpiętość 11 m , nośność do 10 t 
rozstrzygnięcia 
III.2  WyraŜenie zgody na przesunięcie terminu spłaty zaległości z tytułu   
       dzierŜawy terenu, 
III.3  WyraŜenie zgody  na rozłoŜenie na raty opłat za uŜytkowanie wieczyste.  
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  
18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – poinformował o  terminie złoŜenia 
oświadczeń majątkowych – oraz  zapoznał Radnych z pismami które wpłynęły do Rady  
a mianowicie : Z-ca Burmistrza przekazuje  do Rady Miejskiej sprawozdanie z działań 
podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kluczborku w zakresie wspierania 
rodziny w 2015 roku.  – Sprawozdanie  do zapoznania się dla Radnych  w Biurze Rady  
- Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Opolu  odpowiedział na pismo   
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Nr AO.0002.21.2016.BM z dnia 26.02.2016r – w sprawie  napraw  gwarancyjnych na 
zbiorniku  retencyjnym Kluczbork na rzece Stobrawie. ( pismo zostało odczytane  i stanowi 
załącznik do protokołu ) 
Starosta Kluczborski zaprasza do wzięcia udziału  w obchodach 225 Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji  3 maja  na godzinę 10.00 oraz na obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa w dniu 
9 maja  godz: 12.00. 
Dyrektor Wodociągów i Kanalizacji „Hydrokom „  Sp.zo.o  - zaprasza Radnych na 
zwiedzanie zabytkowej stacji uzdatniania wody w Kluczborku oraz oczyszczalni ścieków  
w Ligocie Dolnej  w ramach III edycji  Dni Otwartych Funduszy Europejskich  które odbędą 
się w dniach 12-13.05.2016r. – zainteresowani  Radni proszeni są o zapisywanie się  w Biurze 
Rady. 
- Komisja Spraw Obywatelskich  przygotowała  odpowiedź na pisma w sprawach – wymiany 
wykładziny u p. Teresy i Jerzego Przybył oraz   pism w sprawie  naprawy  instalacji 
elektrycznej  u p.  Justyny Matyasik . ( pisma w załączeniu  do protokołu )  
 
Radny Henryk Fraszek- próbowaliśmy to wyjaśnić na Komisji Rewizyjnej ale trudno  
ze względu na czas i jeszcze inne czynniki  ale B-18 w sprawozdaniu budzi wątpliwości . Ja 
bym prosił o taka rzecz  - Ŝeby tu było wyszczególnione w tym projekcie dotyczącym  
chodnika na plaŜy – arkusze DWG  ( objętość dokumentacji ) formaty ilość i wielkość  
formatu i opis i ewentualnie rozliczenie. 
 
Krystyna KręŜel – ja nie rozumiem. 
Radny Henryk Fraszek – Pani nigdy nic nie rozumie co się pytam. 
Jaka jest objętość tej dokumentacji za 10.000,00zł 
 
Z-ca Burmistrza  - jest na sali P. Krystyna KręŜel ja chciałabym ,Ŝeby padło precyzyjne 
pytanie aby moc udzielić  odpowiedzi. 
 
Krystyna KręŜel – ta dokumentacja  dopiero  będzie.  
Odpowiedz zostanie udzielona jak będzie dokumentacja. 
 
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 
 
 
 


