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Protokół  Nr XXIX/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
27.10. 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 20 radnych – nieobecni na sesji  Radny:  
Jacek Lech  - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Sekretarz Gminy, 
Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy, Sołtysi Wsi ,Kluczborska  
 
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 poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec   
     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dot. przyłączenia    
     do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa,    
     Komprachcice i Prószków, 
b/  wyraŜenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec  
     rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów,  
     i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich,  
c/  zmiany uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 
d/  zmiany uchwały, 
e/  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
f/   trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli   
     funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a takŜe trybu i zakresu kontroli   
     prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 
g/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów    
     zainwestowanych  wsi Smardy Dolne, 
h// uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów   
     zainwestowanych  wsi Smardy Górne, 
i/  uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka na lata   
    2016-2023 
j/  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
k/  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ  nieruchomości na rzecz Województwa  
     Opolskiego za ceną niŜszą od wartości rynkowej, 
l /  nadania honorowego tytułu „ZasłuŜony dla Kluczborka”, 
m/ powierzenia reprezentowania gminy Kluczbork w Związku Gmin Śląska   
     Opolskiego. 
n/  przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług  
     społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu  
     Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VIII   
      Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ,jako   
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      Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 
 
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  
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. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia podziękował za   wieloletnia współprace  
Panu Mirosławowi Bireckiemu Ŝycząc mu  sukcesów  w nowym miejscu pracy a  Pani 
Sekretarz  powodzenia w  wykonywaniu obowiązków zawodowych  i dobrej współpracy  
z Radą Miejska. 
 
 
 
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXVIII /16 z dnia 28.09.2016r  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 28.09.2016r. zatem 
Przewodniczący poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw , 
0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
Gminy. 
 
Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 19 października  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i realizacja programu 500+. 
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta i Kier. OPS-u.   
                   
W dniu 25 października  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 spotkanie 
 z przedstawicielem  Izby Rolnej.  
W posiedzeniu uczestniczył Skarbnik Gminy. 
 
 
W dniu 19 października 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 
Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta w MZOK-u. 
 
 
W dniu 27 października  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów . 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy.   
     
 
W dniu 27 października 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i kontrola gospodarki odpadami 
W posiedzeniu uczestniczył Kier. Ref. Ochrony Środowiska.  
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
Nikt z radnych w tym punkcie porządku obrad 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 19 października  2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki                 
Na posiedzeniu w dniu 19 października  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 października 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 27 października   2016 r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane  projekty uchwał  
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Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki 
 
Po odczytaniu opinii  Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska 
Opolskiego wobec  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dot. przyłączenia    
do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków, 
do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał  w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 
przeciw,1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/265/16 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska 
Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów,  
 i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich, do tego 
projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał  w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 
przeciw,1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/266/16 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2016 r. do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 
20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/267/16 
 
d/ Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały, do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXIX/268/16 
 
e/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  w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 16 za,2 
przeciw,1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/269/16 
 
f/ Projekt uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a takŜe trybu i zakresu kontroli   
prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXIX/270/16 
 
g/Projekt uchwały w sprawie   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowanych  wsi Smardy Dolne, do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/271/16 
 
h/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowanych  wsi Smardy Górne, do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w 
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projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/272/16 
 
i/ Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Kluczborka na lata  2016-2023 . Burmistrz Jarosław Kielar – wyjaśnił ,ze lokalny program 
,który dzisiaj uchwalamy jest to dokument który jest konieczny do tego aby móc aplikować o 
środki dotyczące miasta. Jest to rewitalizacja „Fampry,” Spółdzielnia Mieszkaniowa, Parafia  
MBWW  remont   kaplicy przy ul. Katowickiej.Po sprawdzeniu merytorycznym  ponowna 
uchwała będzie podejmowana. Do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXIX/273/16 
 
j/ 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  
w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/274/16 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ  nieruchomości na rzecz 
Województwa Opolskiego za ceną niŜszą od wartości rynkowej, do tego projektu nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/275/16 
 
l /Projekt uchwały w sprawie  nadania honorowego tytułu „ZasłuŜony dla Kluczborka”, do 
tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał  w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/276/16 
 
m/Projekt uchwały w sprawie  powierzenia reprezentowania gminy Kluczbork w Związku 
Gmin Śląska Opolskiego do tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta  
i nadano jej Nr XXIX/277/16 
 
n/Projekt uchwały w sprawie   przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji projektu pn.  
Nie-Sami-Dzielni-Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 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. do 
tego projektu nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał  w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za, 
0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXIX/278/16 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania 
 
Nikt z radnych w tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu. 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
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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  16.09.2016 r.- do 14.10.2016 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień udzielono w następujących sprawach:  
 
B-5 -   umowa „Mediakomp” Firma Usług Informatycznych -dostawa i montaŜ  
           sprzętu komputerowego dla Kina Bajka, 
B-10 - umowa Grupa Victor Software -zakup programu do sprzedaŜy biletów   
           wraz ze sprzętem komputerowym, 
B-15-  umowa Grupa Victor Software – zakup i serwis systemu rezerwacji  
           biletów w Kinie Bajka,  
B-16- umowa Grupa Victor Software -licencja  na uŜytkowanie systemu rezerwacji biletów  
           w Kinie Bajka, 
B-17 -umowa - Key Company sp.z o.o -zakup 39 urn wyborczych, 
B-18 - umowa dzierŜawy - MKS – dotyczy oświetlenia boiska,  
I .I  -    kupna działki połoŜonej w Czaplach Starych.         
 
Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus 
-przyjęcie sprawozdania 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres miedzy sesjami  i w wyniku głosowania głosami 20za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się  sprawozdanie  zostało przyjęte. 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
- Pismo Pana  Jerzego Przybyła   w spawie wykonania łazienki   - kieruje  do Miejskiego 
Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku 
Burmistrz Jarosław Kielar – Urząd Miejski Wstąpił do IPN które ulice   naleŜy zmienić –  
a mianowicie to ul. Szenwalda  w Kluczborku –propozycja aby wystąpić do Zarządu 
Spółdzielni  o konsultacje. Propozycja  to: dwie nazwy pod rozwagę  Bolesław Prus  i 
Wisława Szymborska.  W Kujakowicach Górnych  i Bogacicy - 22 Lipca –zmiana  bez 
udziału mieszkańców. Termin zmiany -   proponuję na  miesiąc  luty. W przypadku gdy  nie 
zmienimy nazw  Wojewoda Opolski nada je z Urzędu. 
Radny Jan Myślecki – zapytał kto będzie ponosić koszty  zmian nazw ulic. 
 
 
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami – Joanna Kowalik –  dokumenty 
urzędowe są zwolnione z opłat – tak zapisane jest w ustawie. 
 
Radny Fraszek Henryk – zaproponował aby pozostać przy Bolesławie Prusie  -Wisława 
Szymborska  pisała  poezje z akcentami Stalinowskimi  ona pewnie tez będzie kiedyś 
zdekomunizowana. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie propozycje 
Burmistrza J. Kielara dwie nazwy pod rozwagę uwzględniając uwagę radnego. Henryka 
Fraszka.: (Bolesław Prus  i Wisława Szymborska) 
za 18 za ,1 przeciw 0 wstrzymujący się 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poinformował ,Ŝe   od dnia 14 listopada   
do 9 grudnia 2016r. obowiązki Przewodniczącego  będzie pełnić  Wiceprzewodniczący 
Krzysztof Lewandowski. 
 
 
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 
 
 


