
   
Protokół  Nr XXVII/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
31.08. 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecni na sesji  Radni :  
Henryk Fraszek ,Konarski Stanisław - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Z-ca Burmistrza Sekretarz 
Gminy, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy, 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/wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu       
        Kluczborskiego, 

b/umorzenia wierzytelności , 
c/umorzenia wierzytelności, 
d/umorzenia wierzytelności, 
e/umorzenia wierzytelności, 
f/uchylenia uchwały Nr LIII/394/2002 
g/określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 
h/zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
i/zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
j/przyznania dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kuniowie, 

     k) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
      przestrzennego  oraz miejscowych planów zagospodarowania   
      przestrzennego Gminy Kluczbork, 
     l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    
     przestrzennego miasta Kluczborka część północna 
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 udzielonych umorzeń naleŜności pienięŜnych mających charakter 
cywilnoprawny za I półrocze 2016r 
7.Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od 2.01.2016  do 
30.06.2016r. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. 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. 
 
Redaktor Trybuny Opolskiej Mirosław Dragon  wręczył  statuetkę i  dyplom  dla „Sołtysa 
Roku 2016” dla Tadeusz Dolińskiego  wybranego  spośród wszystkich sołectw w 
Województwie Opolskim. 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj 12.07.2016r 
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 12.07.2016r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw , 
0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
Gminy. 
 
W dniu 24 sierpnia   2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i informacja dotycząca stanu 
przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego.  
W posiedzeniu uczestniczyli  Z-ca Burmistrz Miasta , Z-ca Skarbnika i dyr. Administracji 
Oświaty.   
                   
W dniu 25 sierpnia  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrz Miasta . 
 
 
W dniu 24 sierpnia 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  
i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał . 
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrz Miasta. 
 
 
W dniu 30 sierpnia   2016 r. 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 29 sierpnia 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
Radny Myślecki  Jan – poruszył temat istniejącego gospodarstwa  rolnego przy  
ul. Kujakowickiej   przy osiedlu domków jednorodzinnych. Było i jest gospodarstwo  rolne  
właściciele tego gospodarstwa  hodowali  dla własnych potrzeb 4-5 świnek ,krówki do czasu 
zmiany  w planie zagospodarowania przestrzennego zmiana była prawdopodobnie w 2003 
roku. Teren na którym było i jest gospodarstwo był oznaczony zabudowa zagrodową  
i moŜna było to gospodarstwo cały  czas trzymać . Po zmianie  w 2003 roku teren jest 
oznaczony ilt.MN tzn zabudowa domków jednorodzinnych, i nic się nie działo Obecnie po 
ostatniej zmianie znowu jest zmiana tego  terenu jest MNU – zabudowa jednorodzinna z 
usługami. To wszystko sprawdziłem dokładnie tak jest zapisane. Po objeciu gospodarstwa 
przez p. Racławskiego od  rodziców  dalej  prowadził gospodarstwo rolne  nikomu nie 
przeszkadzając dalej prowadził  gospodarstwo dla własnych potrzeb. Ale potem p.Racławski  
moim zdaniem i nie tylko moim  nieprawnie wprowadził hodowle trzody chlewnej  w jednym 
budynku. Mam ta wiedze od mieszkańców ,którzy mieszkają   na tej posesji . Mieszkańcy 
mówią ,Ŝe  było ok. 50 świń. Po jakimś czasie   rozszerzył  hodowle  do    dwóch następnych 
budynków. Moim zdaniem nieprawnie. W związku z tym ,ze hodowla została powiększona 
dwukrotnie czy jednokrotnie wg ustawy o prawie budowlanym  naleŜy zgłosić do Wydziału 
Budownictwa tzw.  sposobu uŜytkowania. Po  zwiększeniu ilości  hodowli cześć  
mieszkańców ulic : Katowickiej, Kujakowickiej ,Kossaka ,ze fetor im niesamowicie 
przeszkadza  świadkiem był  nawet Vice Burmistrz  kiedy przejeŜdŜał  koło mnie  ale do 
smrodu  idzie się przyzwyczaić .Sprawa jest innego rodzaju , sprawa jest  niesamowitej ilości 
zielonych much  które  się wylegają na tym gnojowisku . Muchy roznoszą choróbska  jest to 
nie do wytrzymania. Ja zwróciłem się  do szeregu instytucji  a mianowicie : 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  w Opolu ,Wojewódzki Lekarz Weterynarii i 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w 
Kluczborku ,Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. Powiatowy  Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. Od wszystkich otrzymałem pisma   Pan Burmistrz otrzymał   
odpowiedzi do wiadomości. Pan Burmistrz   ma wiedze na ten temat pełną. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii ma kilka uwag  min do składowanego obornika.  
Wydział Budownictwa -  p. Racławski nie  wnioskował o zezwolenia  budowlane – p. 
Racławski   wg mojej oceny robi to bezprawnie. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego odpisał mi  ( mieszkańcom) bo działam  
w imieniu mieszkańców odpisał ,Ŝe zostanie przeprowadzona kontrola ,Ŝe sprawa jest b. 
skomplikowana  wg mojej oceny jest bardzo prosta    pozwolenie  o zwiększenie  hodowli 
musi być zrobione. Racławski tego nie dokonał  zatem  hodowla  jest nie legalna . 
Składowisko obornika jest na nie odpowiednim gruncie i wszystko przenika do gleby. 
Nie moŜe być tak ,Ŝeby interes jednego człowieka przewaŜał nad dobro i zdrowie wszystkich 
ludzi. Nie moŜe być tak ,Ŝeby jeden człowiek  nie zawaŜając na przepisy prawa  robi co chce i 
zatruwa innym ,Ŝycie i  równieŜ środowisko bo  to przenika do gleby. Pan Racławski  jest 
bardzo trudnym człowiekiem miedzy innymi mnie oszukał i  państwa teŜ w części w 
poprzedniej kadencji zwrócił się do mnie o pomoc ,Ŝeby przekształcić jego pole na działki 
budowlane. Trwało to bardzo długo  wg mojej oceny  ok. kilkunastu miesięcy  p. Racławski 
obiecał mi  Ŝe z chwila przekształcenia tego pola zlikwiduje  hodowle świń i będzie sobie 
działki sprzedawał .Oczywiście przyniosłem kserokopie p. Racławskiemu uchwały  i pan  



Racławski do dnia dzisiejszego  prowadzi gospodarstwo. Mieszkańcy nie chcą likwidacji  
tego gospodarstwa  niech sobie prowadzi ale zgodnie z prawem  i Ŝeby to było nie uciąŜliwe 
są inne  produkcje  nie tylko świnie . ale nie tak uciąŜliwe  dla społeczeństwa wśród domków 
jednorodzinnych. Prawo mówi wyraźnie ,Ŝe jak się powiększa  to trzeba to zgłosić. Sprawa 
jeszcze zajmie się  sanepid  wstępnie rozmowy zostały przeprowadzone. Prośba moja osobista  
i mieszkańców ,którzy tam cierpią ,Ŝeby   ta sporawe definitywnie załatwić aby ta karuzela 
dalej nie trwała bo ten człowiek robi sobie kpiny ze wszystkich instytucji i mieszkańców. 
 
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 24 sierpnia  2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki                 
          Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia  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 25 sierpnia 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 sierpnia  2016 r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki 
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
 
    a/ projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 
rzecz Powiatu  Kluczborskiego, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XXVII/236/16 

 
 

b/projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności , nikt z Radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXVII/237/16 

 
c/ projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, nikt z Radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 



głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXVII/238/16 

 
d/ projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, nikt z Radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXVII/239/16 

 
e/ projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, nikt z Radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXVII/240/16 

 
f/projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/394/2002 nikt z Radnych nie wniósł 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano  
jej Nr XXVII/241/16 

 
g/projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, nikt z Radnych nie wniósł 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXVII/242/16 

 
h/ projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za, 
0przeciw,0wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/243/16 

 
i/projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, Skarbnik Gminy 
wyjaśnił : Kwota została zwiększona o 20 tyś zł  jest to związane z szacowaniem  to 
zwiększenie nie powoduje  wzrostu nakładów na inwestycje bo w przyszłych latach będziemy 
duŜo mniej płacić ze względu na malejące odsetki  w sumie na to zadnie  mniej niŜ jest w 
wieloletniej prognozie. 
Radny  Kallus Janusz – omawiając temat budowy oświetlenia pan poinformował ,ze termin 
zakończenia jest na wrzesień z tego względu aby móc  uzyskać  dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu  lub z Urzędu Marszałkowskiego  czy cos z tego wyszło ? 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – nie wyszło zmienił się program w momencie kiedy składaliśmy 
wniosek  z Urzędu Marszałkowskiego zostały wydane na inwestycje min na oświetlenie. 
Nie dostaliśmy dofinansowania. Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XXVII/244/16 

 
j/ projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kuniowie, 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  



19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/245/16 
 
k)projekt uchwały w sprawie  aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  oraz miejscowych planów zagospodarowania   
przestrzennego Gminy Kluczbork, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XXVII/246/16 
 
 l/ projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania   przestrzennego miasta Kluczborka część północna . Burmistrz wyjaśnił 
,ze nastąpił błąd  pisarski projektanta  chodzi o ul. SkrzyŜowanie Wolności i Ligonia. Druga 
zmiana to nie ma zgody na  restauracje ale   wnioskowano o klub Fitness.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 
przeciw,0wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  jej Nr XXVII/247/16 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar – spotkałem się z p. Myśleckim i p. Racławskim  w przyszłym 
tygodniu z inicjatywy tych dwóch panów w róŜnym czasie. W przyszłym tygodniu będziemy 
się zajmować  wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska. 
Sprawa ta nie jest łatwa do pełnego  rozwiązania  musza się wypowiedzieć   prawnicy. Chyba 
,Ŝe rzeczywiście jest łamane prawo.   
 
Radny Jan Myslecki- poinformował ,Ŝe mieszkańcy jak będzie potrzeba i wola Rady to 
przyjdą na sesję    i się wypowiedzą   w mojej ocenie jest to normalne  bezczelne łamanie 
prawa. 
 
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  21.06.2016 r.- do 17.08.2016 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 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 zakup energii elektrycznej dla Gminy Kluczbork do 
dnia 31.12.2016r. 
A-14- wyznaczenia dodatkowego  terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendium  
sportowego, 
A-33- zmiany składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej,  
B-1- umowa- Zakład Budownictwa InŜynieryjnego WODKLUCZ -remont mostu 
drewnianego w Ligocie Górnej,  



B-12 - umowa Firma Remontowo-Budowlana Poloczek -wykonanie tapety natryskowej na 
korytarzach klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego, 
B-37 – umowa Europejski Fundusz Leasingowy S.A Wrocław -dostawa  
 w formie leasingu fabrycznego nowego ciągnika dla gminy Kluczbork, 
B-40- umowa Aluperfekt sp zo.o Wołczyn -demontaŜ uszkodzonej szyby 
i montaŜ nowej  w budynku kina „Bajka”.  
 
Sprawozdanie przyjęto  jednogłośnie pozytywnie. 
-dyskusja 
Nikt z Radnych w tym punkcie  porządku obrad nie zabrał głosu 
-przyjęcie sprawozdania 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał  pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres miedzy sesjami  i w wyniku głosowania głosami19za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się  sprawozdanie  zostało przyjęte. 
Do punktu 6 porządku obrad 
Sprawozdanie z udzielonych umorzeń naleŜności pienięŜnych mających charakter 
cywilnoprawny za I półrocze 2016r.  Radni Przyjęli do wiadomości 
Do punktu 7 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od 2.01.2016  do 
30.06.2016r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  ( stanowi ono 
załącznik do protokołu) 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
Radny Tadeusz Doliński  - jest to mój drugi przypadek  w tym  roku –  związany z zapachami 
gospodarstwo w Borkowicach i gospodarstwo Pana Racławskiego przy ul. Katowickiej  -  
Jak jest  hodowla zwierząt  to uciąŜliwość ze składowaniem obornika jest. Do 100 świń to nie 
jest gospodarstwo. Protokół Powiatowego  Lekarza Weterynarii – uwagi nie są raŜące. Aby  
p. Racławski  chciał zmodernizować  gospodarstwo to musiałby zaciągać ogromne kredyty. 
Pozwolić Panu Racławskiemu  dotrwać do emerytury  dogadać się.  
 
Wiceprzewodniczący  Alfred Długosz – stwierdził ,Ŝe  Radny  Jan Myslecki  przesadził  
jeździ tamtędy i nie ma  katastrofalnych smrodów. Byłem u sąsiadów i nie narzekają .śaden 
dokument  nie stwierdza  łamanie prawa. 
                                                                                                                                                       
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził ,Ŝe nikt z nas ani p. Burmistrz nie zdecyduje czy 
ma być gospodarstwo czy nie  jedynie Państwowy Inspektor od tego są słuŜby państwowe. 
 
Radny Jan Myslecki – stwierdził ,Ŝe  jest pod wraŜeniem  dwóch wypowiedzi i nie chodzi tu o  
smród ale o muchy. Mówicie bo jesteście z boku  - do smrodu moŜna się przyzwyczaić ale nie 
do much. Jak się ma 99 świń to nie trzeba a jak się ma   100  świń -  to juŜ trzeba -   to 
kuriozum co wy opowiadacie .  PrzejeŜdŜając  to  moŜna powąchać  kwiatki . Jestem pod 
wraŜeniem wypowiedzi. 
 
Pan Racławski Bogusław -  w swojej wypowiedzi  przytoczył historie powstania  
gospodarstwa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – poinformował ,ze ani ja ani Rada ani Pan 
Burmistrz ani  Radny Myslecki ani radny Długosz  nie jesteśmy władni  rozstrzygnąć sprawę. 
 



Pan Racławski Bogusław – to co mam powiedzieć jak się mam bronić? 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski – mówi się tak ,ze złoŜyłem 
wniosek w sprawie  zmiany  sposobu uŜytkowania – złoŜył pan czy nie ?– pana sprawa 
Rozbudował Pan pomieszczenie na  zwiększenie produkcji trzody ? 
Jak Pan  zagospodarował gnojowice i obornik? 
Proszę o wyjaśnienie  
 
Pan Racławski Bogusław – nie zwiększyłem gospodarstwa nie zwiększyłem  hodowli świń 
tyle ile miałem tyle mam. Na dzień w którym był inspektor  miałem 45 szt. Sa odstojniki . 
mam  protokół  pokontrolny . Ja się ustosunkowuje  do zarzutów. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski- nikt z nas  nie powie panu Ŝe  
ma pan  rację . Proszę od nas nie oczekiwać  decyzji  przyjęliśmy do wiadomości   
i zobaczymy co będzie dalej.  
Ja nie zostałem poinformowany ,ze to nie jest zabudowa zagrodowa. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski- miał Pan obowiązek 
sprawdzić. 
 
Pracownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami  Leszek Skulski – jest to teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jeśli ma Pan  budynki rolne i na tych budynkach 
ma pan wpisane zabudowę mieszkaniową to Pan ma prawo dalej korzystać w sposób 
dotychczasowy. 
Radny Jan Myślecki – w zapisie  w planie jest  napisane   moŜna prowadzić  usługi 
nieuciąŜliwe  czy tak ? 
Pracownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami  Leszek Skulski-  tak 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  - podkreślił ,Ŝe Rada nie podejmie Ŝadnej 
decyzji  bo to nie jest w jej kompetencji  
 
Pan Racławski Bogusław- Pan Myślecki powaŜa moje dobre imię. 
 
Do punktu 9 porządku obrad 
Zamknięcie obrad                                                                                                                                                                                                                   
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 17.00 
                                                                          
 
                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                           

                                                                                            Janusz Kędzia 
 

Protokółowała 
B.Maj 


