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Protokół  Nr XXVIII/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
28.09. 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecni na sesji  Radni :  
Jacek Lech ,Lepsy Maria, Zdzisław Pięch - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Z-ca Burmistrza Sekretarz 
Gminy, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Prezes Spółki „HYDROKOM „ 
Skarbnik Gminy, Sołtysi Wsi ,Kluczborska Rada Seniorów  
 
Obrady rozpoczęto o godz.:  16.00 
Rada Miejska  oraz Burmistrz Miasta Kluczborka   podziękował  Sołectwom Smardy Dolne i 
Smardy Górne za wkład pracy w organizacje DoŜynek Gminnych .Wręczył  podziękowania  
dla Pani Sołtys Urszuli Ziory oraz Pani Sołtys  Genowefy Wilk  
 Następnie  Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej  wręczyli listy gratulacyjne  
dla Kluczborskiej Rady Seniorów. 
Rada Miejska w Kluczborku  podziękowała  za lata pracy i współpracy  Panu Andrzejowi 
Nowakowi –Z-cy Burmistrza Miasta Kluczborka . 
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/ uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomników przyrody, 
b/wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork -jako Partner do projektu      
   pn” Realizacja  strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego     
   Województwa Opolskiego”, 
c/ określenia stawek podatku od nieruchomości, 
d/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów   
     zainwestowanych wsi Kuniów, 
e/ wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach    
    w Kluczborku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami   
    publicznymi oraz ustalenia sposobu  pobierania i stawek tych opłat 
f/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   
     przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogdańczowice, 
h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   
    przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka  
    i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część     
    południowa, 
i/ nabycia nieruchomości w formie darowizny nieruchomości, 
j /zmiany nieruchomości, 
k/ odpłatnego nabycia nieruchomości, 
l/  nieodpłatnego  nabycia nieruchomości, 
m/ zmiany w wieloletniej prognozie  finansowej, 
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n/  zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń        
   wodociągowych i urządzeń   kanalizacyjnych na lata 2015- 2017 będących  
   w posiadaniu Spółki „HYDROKOM” w Kluczborku. 
o/zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
 w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 
p/odpłatnego nabycia nieruchomości, 
r/ powierzenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka uprawnienia do ustalania    
wysokości cen i opłat za  usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej. 
4.Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2016r. 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
- dyskusja, 
- przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2016 r. 
5.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej, 
-dyskusja, 
-przyjęcie sprawozdania. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. 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. 
 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXVII /16 z dnia 31.08.2016r  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 31.08.2016r. 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 21 września   2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  
z wykonania budŜetu za I półrocze 2016r.  
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta .   
                   
W dniu 22 września  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
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Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  
z wykonania budŜetu za I półrocze 2016r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta . 
 
 
W dniu 21 września  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 
Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  
z wykonania budŜetu za I półrocze 2016r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
 
W dniu 28 września  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  
z wykonania budŜetu za I półrocze 2016r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy.   
     
 
W dniu 27 września 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i sprawozdania z wykonania budŜetu  
za I półrocze 2016 r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 W tym punkcie porządku obrad  głos zabrał  Radny Jan Myślecki  złoŜył wniosek  na piśmie       
 O zdajecie się sprawą poprzez wystąpienie do odpowiednich instytucji o doprowadzenie 
hodowli trzody chlewnej do stanu zgodnego z obowiązującym prawem ,równieŜ  
miejscowym. 
 
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 21 września  2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki                 
Na posiedzeniu w dniu 21 września  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 22 września 2016 r. analizując materiały  Komisja pozytywnie 
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zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji  Tadeusz Doliński 
 
Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 28 września   2016 r. analizując materiały  na sesję Komisja: 
- w projekcie c” w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zawnioskowała o 
zmianę  kwoty  z 20 zł na 21 zł w  & 1  ust. 2 w pkt. 2 
 litera a- dotyczącej  powierzchni  45.000m2 włącznie- 
 
 

- projekt „n” w sprawie  zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  
wodociągowych i urządzeń   kanalizacyjnych na lata 2015- 2017 będących w posiadaniu 
Spółki „HYDROKOM” w Kluczborku pozostawiła bez opinii 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki 
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
 
a/Projekt uchwały w sprawie  uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomników przyrody, 
do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł 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 XXVIII/248/16 
 
b/Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork -jako 
Partner do projektu  pn.” Realizacja  strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu 
Północnego Województwa Opolskiego”, do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł 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 XXVIII/249/16 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości, do tego projektu 
Komisja BudŜetu wniosła poprawkę a mianowicie : - w projekcie c” w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości zawnioskowała o zmianę  kwoty  z 20 zł na 21 zł w  & 1  
ust. 2 w pkt. 2 litera a- dotyczącej  powierzchni  45.000m2 włącznie- 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek Komisji pod glosowanie i  w wyniku 
głosowania głosami 17 za 0 przeciw 1 wstrzymujący się  poprawka została przyjęta 
nikt z Radnych nie wniósł więcej uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał projekt  uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za 0 przeciw ,1 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVIII/250/16 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów  zainwestowanych wsi Kuniów, do tego projektu nikt z Radnych nie 
wniósł 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 XXVIII/251/16 
 
e/Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na parkingach  w Kluczborku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami   
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publicznymi oraz ustalenia sposobu  pobierania i stawek tych opłat do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł 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 XXVIII/252/16 
 
f/Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu nikt z Radnych nie wniósł 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 XXVIII/253/16 
 
g/Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogdańczowice, do tego 
projektu nikt z Radnych nie wniósł 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 XXVIII/254/16 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania   przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka  
i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa, do tego 
projektu nikt z Radnych nie wniósł 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 XXVIII/255/16 
 
i/Projekt  uchwały  w sprawie  nabycia nieruchomości w formie darowizny nieruchomości,  
do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł 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 XXVIII/256/16 
 
j /Projekt uchwały w sprawie zmiany nieruchomości, do tego projektu nikt z Radnych nie 
wniósł 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 XXVIII/257/16 
 
k/ Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł 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 XXVIII/258/16 
 
l/ Projekt uchwały w sprawie   nieodpłatnego  nabycia nieruchomości, do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł 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 XXVIII/259/16 
 
m/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie  finansowej, do tego projektu 
nikt z Radnych nie wniósł 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 XXVIII/260/16 
 
n/ Projekt uchwały w sprawie  zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń        
   wodociągowych i urządzeń   kanalizacyjnych na lata 2015- 2017 będących  



 6 

w posiadaniu Spółki „HYDROKOM” w Kluczborku. Komisja BudŜetu Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  pozostawiła  projekt uchwały bez opinii. 
W tym punkcie głos zabrał  Radny Henryk Fraszek  a mianowicie : Zaopatrzenie  
mieszkańców w wodę  nie budzi wątpliwości ani pytań  -cena ścieków jednak budzi 
wątpliwości  jest ona po prostu wysoka. Są dwa zadania w planie rozwoju ,które wymagają 
wyjaśnienia. Zdalny system odczytywania wodomierzy  realizacja w  2017r  jest to spora 
kwota  i środki finansowe będą musiały być ściągnięte z mieszkańców. Będzie wymiana 
wodomierzy  na  elektroniczne. Czy to jest konieczność i uzasadniona taka inwestycja. Wiele 
osób  telefonicznie informuje „Hydrokom „ o  stanie licznika. 
pkt. 5  zadania w zakresie   kanalizacji – koncepcja 300.000,00zł  dlaczego koncepcja 
rozwoju sieci czy uporządkowania sieci wodociągowej  nie jest opracowywane w ramach 
obowiązków  przez pracowników „Hydrokomu „ Nie jest to rzecz  która kupuje się za 
300.000,00. Dalsze podwyŜki cen wody są nie wskazane. Kanalizacja to  główny problem w 
Kluczborku  - duŜy nasilony opad deszczu powoduje  zalewanie. Proszę o krótkie 
wyjaśnienie.  
 
Prezes Spółki  „Hydrokom „  Artur Witek- na 270 miast w Polsce  jesteśmy grubo powyŜej 
średniej co do opłat za wodę i ścieki. Co do zadań – koncepcja to wartość szacunkowa -  
koncepcja  dot. kanalizacji nie jest to prosta rzecz  generalnie takimi opracowaniami w Polsce 
zajmuje się bardzo mało firm w Polsce  wymaga to analizy przepływów  hydraulicznych  
na rurociągach i tu  właśnie konieczne są  urządzenia ,które  będą te  pomiary  wykonywały. 
Najczęściej zajmują się  tym projektanci którzy współpracują z  jednostki  akademickimi i 
takie opracowania  przygotowują .My jesteśmy w Kluczborku  na takim etapie ,ze jeśli chodzi 
o wodę  mamy to juŜ za sobą .Jeśli chodzi o system  kanalizacji sanitarnej  to   wody opadowe 
i ścieki sanitarne system  rozdzielczy. Powoduje to szereg problemów – ta koncepcja  ma za 
zadanie  cała południowa część Kluczborka  przeanalizować łącznie z analizą przepompowni 
ścieków na ul. Towarowej w jakich obszarach miasta  naleŜy dokonać przebudowy. Wielu 
mieszkańców i  firm  odprowadza  wodę  do kanalizacji sanitarnej. Ta koncepcja ma nam 
pomóc  te problemy rozwiązać. Nawet jakby była to kwota 300.000.00 zł  do wydania to 
Spółka taka kwotę ma. Tego typu zlecenie  podniesie wartość środka  trwałego – będzie to 
rozłoŜone na  50 lat. Cena ścieków wzrośnie  w promilach .Cały ten plan jak zostanie przez 
Państwa zatwierdzony nie będzie miał wpływu na cenę wody.  Wzrost  ceny    o 0,03%  a daje 
nam  moŜliwość rozwoju.  
Zdalne odczyty mamy w takich miejscach  gdzie są  trudno dostępne miejsca. Zdalne odczyty  
są po to aby moc bilansować wódę w danym momencie. 
 
Wiceprzewodniczący Krzysztof Lewandowski – co daje taki odczyt  w danym  momencie i w 
danym dniu. 
 
Prezes Spółki  „Hydrokom „  Artur Witek- spółka jest zobowiązana aby   dokonywać odczyty 
i wystawiać faktury w danym momencie i w danym dniu.UOK  ściga przedsiębiorstwa 
wodociągowe ,Ŝe wystawia  faktury – prognozy. Kiedyś nie było  z tym problemów. Nie mam 
tylu ludzi aby  dokonać  1300 odczytów w danym miesiącu to jest niemoŜliwe. Musiałbym 
zatrudnić  inkasentów. Idąc ku nowoczesności koszty będą obniŜane  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- czyli wydamy pieniądze na  inwestycję  
zdalnego systemu odczytywania  wodomierzy a zwolnimy inkasentów  
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Prezes Spółki  „Hydrokom „  Artur Witek-  jest to proces   aby  rozwiązać problem formalno-
prawny. Gdzie nie będzie wystawiana  prognoz . UOK  -  przyjdzie i powie ,Ŝe nie jest to 
niezgodne z orzecznictwem – w stosunku do prawa obowiązującego. 
Spółka ma środki  finansowe na modernizacje i rozwój. 
 
Wiceprzewodniczący Krzysztof Lewandowski – orzecznictwo nie jest prawem  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia-jakie skutki ma nie uchwalenie  uchwały  
dzisiaj 
 
Prezes Spółki  „Hydrokom „  Artur Witek- moŜe się pojawić taki problem  jak nie będę miał   
planu wieloletniego i nie będę  miał moŜliwości złoŜenia   wniosku z ceną wody i Ścieków na 
2017. 
 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –taryfa wody  będzie przygotowana   tak jak zapowiada p. Prezes. 
Jeszcze  bez ustawy  ,którą zapowiada  rząd .Jak ustawa wejdzie w Ŝycie  w przyszłym  roku  
to podwyŜka będzie dość znaczna. Większość z Państwa była na  obiektach „Hydrokomu”  i 
ta spółka naleŜy się szczycić pozwólmy im inwestować w rozwój ,w to co jest zapisane. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- 9 .000.000,00 zł przewiduje Pan  na 
inwestycje ile własnych środków  a ile kredytu trzeba  wziąć. 
 
Prezes Spółki  „Hydrokom „  Artur Witek- w 2017 roku  przewiduje 4.520.000,00,zł 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- jakie własne środki? 
 
Prezes Spółki  „Hydrokom „  Artur Witek- zaleŜy to od programów  jakie  się pojawią. 
Taryfy cen wody i ścieków przedkładane są na rok 
Radny Henryk Fraszek – szukamy obarczenia  odbiorców  wody dodatkowymi kosztami  
zakupu elektronicznych wodomierzy. Koncepcje winien opracować „Hydrokom” a  pomiary  
wykonać firma specjalistyczną.  
 
Radny Piotr Sitnik – czy wymiana wodomierza jest bezpłatna ? a inne usługi  które  
„Hydrokom „ świadczy dla  mieszkańców. 
Prezes Spółki  „Hydrokom „  Artur Witek –taryfa dotyczy ceny wody i ścieków ,opłata za 
przyłączenie i są opłaty abonamentowe. 
 
Radny Stanisław Konarski –wniosek o nie zamykanie sesji  i dokończenie jej w innym czasie 
zwrócił teŜ uwagę aby  na posiedzenia komisji i tam dyskutować.  
Radny Henryk Fraszek – taryfa opłat  za wodę i ścieki powinna juŜ być dziś na sesji   
( projekt)  
Prezes Spółki  „Hydrokom „  Artur Witek- taryfie musze złoŜyć  20 października zgodnie z 
ustawa. 
 
 
Wniosek o dokończenie sesji w innym czasie – 5 za ,11 przeciw 2 wstrzymujące się. 
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do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł więcej uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt  uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 14 za 1 przeciw ,2 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej  
Nr XXVIII/261/16 
Obecnych na sali obrad 17 radnych. 
 
o/Projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 do tego 
projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał projekt  uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za 0 
przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVIII/262/16 
 
p/Projekt  uchwały  w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
projekt  uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za 0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVIII/263/16 
 
r/projekt uchwały  w sprawie  powierzenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka uprawnienia do 
ustalania  wysokości cen i opłat za  usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej 
oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej.  Burmistrz 
Jarosław Kielar omówił projekt uchwały. Kino „Baja”  ceny biletów.  Do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
projekt  uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za 0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVIII/264/16 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
 
 
Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2016r. 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  w 
sprawie  informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2016 roku . Skład 
Orzekający  w osobach Klaudia Stelmaszczyk – przewodnicząca  ,Aleksandra Bieniaszewska 
Jan Uksik  opiniują pozytywnie przedłoŜoną przez  Burmistrza Kluczborka informację o 
przebiegu wykonania  budŜetu  gminy za I półrocze 2016r.  ( opinia w załączeniu do 
protokołu) 
- dyskusja, 
Nikt z Radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
- przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2016 r. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał sprawozdanie za I półrocze  2016r 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
sprawozdanie  zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania 
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Wniosek  Radnego Jana  Myśleckiego  zajęcie się  sprawą  poprzez wystąpienie do 
odpowiednich instytucji o doprowadzenie hodowli trzody chlewnej do stanu zgodnego  
z obowiązującymi prawem, równieŜ miejscowym. 
- głosowanie 11 za 3 przeciw,1 wstrzymujący się  
 
Do punktu 6 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  18.08.2016 r.- do 15.09.2016 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 27 września 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 –ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy  
 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - ul.Ligonia 
A-4- ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy  
 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
A-23-ustalenia  regulaminu naboru  na wolne stanowisko urzędnicze  
w Urzędzie Miejskim w Kluczborku i dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych 
gminy Kluczbork. 
A-25-zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie 
Gminy Kluczbork,  
B-10- umowa- Joachim Kostorz- wykonanie remontu i renowacji ogrodzenia cmentarza 
Ŝołnierzy Armii Czerwonej, 
B-12 - umowa -ElSystem -wykonanie monitoringu wizyjnego z rejestracją  oraz wykonanie 
instalacji alarmowej w budynku Kina Bajka  -kwota 39.184,11zł ( brutto). 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie pozytywnie. 
 
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 głosami17za ,0 przeciw, 
0 wstrzymujących się  sprawozdanie  zostało przyjęte. 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
 Radny Stanisław Konarski  - poprosił o reasumpcje głosowania nad wnioskiem Radnego Jana 
Mysleckiego  stwierdzając ,Ŝe on nie głosował. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,ze głosowanie odbyło się  zgodnie z prawem  
a  Radny  miał prawo nie głosować. 
Radny Stanisław Konarski zwrócił się takŜe o rozwaŜenie moŜliwości zaproszenia jako 
repatrianci  Rodzinę z Kazachstanu Państwa Bieleckich. 
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Burmistrz  Jarosław Kielar – są to emeryci   odbędzie się to na zasadzie łączenia rodzin. Nad 
tym  pracujemy . 
 
Burmistrz poinformował ,Ŝe Z-cą Burmistrza  zostanie  Pan Roman Kamiński a   Dyrektorem  
Administracji Oświaty  ElŜbieta Pietrzykowska. 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Zamknięcie obrad                                                                                                                                                                                                                   
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 17.30 
                                                                          
 
                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                           

                                                                                            Janusz Kędzia 
 

Protokółowała 
B.Maj 
 


