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Protokół  Nr XXXI/2016 
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 
30.11. 2016 roku. 
 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecni na sesji  Radny:  
Jacek Lech, Janusz Kędzia - lista obecności w załączeniu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Sekretarz Gminy, 
Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy. 
 
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/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
    i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
b/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków       
    opadowych i roztopowych, 
c/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
d/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
e/ przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami   
    pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
   o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017, 
f/ nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku, 
g/ wyraŜenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy poprzez     
   przejęcie długu, 
h/organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej  
   i organizacyjnej dla jednostek budŜetowych Gminy Kluczbork oraz   
  nadania Statutu Administracji Oświaty w Kluczborku, 
i/ zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu    
   zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka-część   
   południowa, 
j/ przyjęcia Programu „Gmina Kluczbork dla Seniora” na lata 2017 -    
   2019, 
k/ przyjęcia programu  „ Kluczbork dla rodziny +” na lata 2017 - 
   2019. 
l/ zmiany uchwały nr XLII/459/13 Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 20 grudnia 2013 r.  w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego 
opiekuna oraz zasad jego ustalania. 
 
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej, 
-dyskusja, 
-przyjęcie sprawozdania. 
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5.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6.Informacja o złoŜonych oświadczeniach  majątkowych za 2015 r. 
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie    
   Kluczbork w roku  szkolnym 2015/2016 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                      
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wraz  z Burmistrzem Miasta Kluczborka wręczyli  
medal „ZasłuŜony Dla Kluczborka” dla p. dr.Janusza Banacha wraz z gratulacjami   
i podziękowaniem za to co Pan robił przez tyle lat na naszych mieszkańców.  
Podczas seminarium Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, które odbyło się  
w Polańczyku w dniach 24-27 października, zostały ogłoszone wyniki corocznego konkursu 
Mister Camping. W zaszczytnym gronie laureatów znalazł się Ośrodek Turystyczno-
Wypoczynkowy z Bąkowa otrzymując nagrodę Super Mister Camping 2016. Gratulacje  
dla Kierownika Ośrodka w Bąkowie p. Wiesława Turczyńskiego. Burmistrz wraz  
z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej  wręczyli  pamiątkowa Statuetkę. Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  Andrzej Olech  podziękował wszystkim  Radnym  za pomoc za wsparcie 
bo to Państwa decyzje  decydują o tym ,ze ten ośrodek istnieje i się rozwija  serdecznie 
dziękujemy za współprace   wszystkim stowarzyszeniom  i prosimy o dalsze poparcie  
aby  Ośrodek nasz mógł się  rozwijać i mógł nadal  sławić  nasza Ziemie Kluczborska. 
 
Do punktu 1 porządku obrad 
 
Sprawy porządkowo – organizacyjne 
 
a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej   
w Kluczborku Krzysztof Lewandowski 
b) Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji 
jest 18 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 XXX /16 z dnia 9.11.2016r.  
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 9.11.2016r.  
zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  
18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Wiceprzewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami 
 
W dniu 23 listopada  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu   
i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i omówienie informacji  o stanie 
realizacji zadań oświatowych w 2015/2016 
W posiedzeniu uczestniczyli  Z-ca Burmistrza Miasta, Skarbnik Gminy, dyr. Administracji 
Oświaty i Prezes Hydrokomu.   
                   
W dniu 24 listopada  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej  i Ochrony Środowiska  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  
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W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza i  Prezes Hydrokomu. 
 
 
W dniu 23 listopada 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  
i Socjalnych. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
 
 
W dniu 30 listopada  2016 r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy i Prezes „Hydrokomu.” 
     
 
W dniu 28 listopada 2016 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta  
za okres między sesjami i kontrola zadania termomodernizacja budynku.  
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i główny specjalista do spraw funduszy 
europejskich.  
 
 
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
W tym punkcie  głos zabrał Radny Janusz Kallus – zapytał czy została ustalona przyczyna  
skaŜenia wody  bakterią coli ujęciu w Krzywiźnie  w dniach 13 do15 listopada br.? 
Dlaczego po wykryciu tego skarŜenia nie został uruchomiony system  informacji esemes-owej 
tylko informacja w pierwszym dniu przekazywana byłą tzw. pocztą pantoflową. 
 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof Lewandowski poprosił o odczytanie  opinii 
Komisji: 
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki 
Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
 
 
 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej  i Ochrony 
Środowiska.  



 4 

Na posiedzeniu  w dniu 24 listopada 2016 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał . 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu30 listopada  2016 r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący  Komisji  Jan Myślecki   
 
Po odczytaniu opinii  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  
a mianowicie: 
a/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, do tego projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł 
uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt uchwały pod 
głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXXI/281/16 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków       
opadowych i roztopowych, do tego projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie  
i w  wyniku głosowania głosami 18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XXXI/282/16 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof 
Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami  
18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/283/16 
 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof 
Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami  
18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/284/16 
 
 
e/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z 
organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017, do tego projektu uchwały 
nikt z radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  
poddał projekt uchwały pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami  
8 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/285/16 
 
f/Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku,  
do tego projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad 
Krzysztof Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie i w  wyniku głosowania 
głosami 18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XXXI/286/16 
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g/Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy 
poprzez przejęcie długu, do tego projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie 
i w  wyniku głosowania głosami 18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XXXI/287/16 
 
h/Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-
księgowej i organizacyjnej dla jednostek budŜetowych Gminy Kluczbork oraz  nadania 
Statutu Administracji Oświaty w Kluczborku, do tego projektu uchwały nikt z radnych  
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt 
uchwały pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/288/16 
 
i/Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu    
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka-część  południowa, do tego projektu 
uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof 
Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami  
8 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/289/16 
 
j/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Kluczbork dla Seniora”  
na lata 2017 -  2019, do tego projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie 
i w  wyniku głosowania głosami 18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XXXI/290/16 
 
Obecnych na sali obrad 19 Radnych  
 
k/Projekt uchwały  w sprawie  przyjęcia programu  „ Kluczbork dla rodziny +” na lata 2017 –  
2019. do tego projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad 
Krzysztof Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie i w  wyniku głosowania 
głosami 19 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XXXI/291/16 
 
l/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/459/13 Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 20 grudnia 2013 r.  w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego 
opiekuna oraz zasad jego ustalania Burmistrz Jarosław Kielar poinformował ,Ŝe jest zmiana 
kwoty   14 zł za godzinę po to by móc od 1 stycznia  realizować  zadanie do tego projektu 
uchwały nikt z radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad Krzysztof 
Lewandowski  poddał projekt uchwały pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 
19 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXI/292/16 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania 
Prezes „Hydrokomu” p. Artur Witek.- wyjaśnił ,Ŝe informacja która została  uzyskana  
o skaŜeniu  wody została  rozesłana  do sołtysów  telefonicznie do wszystkich tych rejonów  
które  czerpią wodę z ujęcia w Krzywiźnie oraz  poprzez plakatowanie oraz  powiadomienie 
sms-owe. 
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Radny Janusz Kallus  - podkreślił , wszyscy członkowie  mojej rodziny maja  usługę 
powiadamiania sms- owego i Ŝaden sms – nie dotarł. W dniu  skaŜenia na stronach 
internetowych Starostwa  juŜ była,  nie było  informacji sms- owej a jest to bardzo istotna 
informacjai w tym momencie  jest bardzo istotne przekazanie takiej informacji. 
 
Prezes „Hydrokomu” p. Artur Witek.-  to pytanie naleŜy skierować do  UM. 
 
Radny Henryk  Fraszek – czy przyczyna skaŜenia została ustalona. 
 
Prezes „Hydrokomu” p. Artur Witek.- mamy zdiagnozowane miejsce  w następnym dniu 
tego skaŜenia juŜ nie było  był to zbiornik  pobraliśmy próbki w róŜnych miejscach. 
Do skaŜenia  doszło w zbiorniku  wody czystej  jakie źródło to-  jest  będzie ustalone   
po  opróŜnieniu zbiornika i wyczyszczenie. W 100ml jest ok. 30 szt. bakterii.  
Mówimy o skaŜeniu  w gramach  a jaka była b przyczyna  będzie ustalone. 
 
Kierownik Referatu Grzegorz  BłaŜewski  - odnośnie systemu sms- ustaliliśmy  z Prezesem  
„Hydrokomu” Ŝe  wyślemy sms-y tylko do  rejonu skaŜonego aby nie siać paniki wśród  
mieszkańców całej Gminy. Dlaczego  p. Radni nie otrzymali sms-a  być  moŜe    
przy logowaniu do systemu nie  zaznaczył Pan  opcji  Kujakowice.   
Wysyłaliśmy  tylko w rejon   gdzie wystąpiło skaŜenie.16.11.- 8.27  był wysyłany sms 
 
Prezes „Hydrokomu” p. Artur Witek.-   myślę ze moŜna zastanowić się  nad wznowieniem 
akcji sms-owej  aby  ponownie   mieszkańcy Gminy mogli się załogować do systemu.   
 
Przewodniczący Obrad  Krzysztof Lewandowski – czy sołtysi potwierdzili  odebranie  
komunikatu.? 
 
Prezes „Hydrokomu” p. Artur Witek.- sołtysi  dostali informacje  telefoniczna  informacja  
dotarła do kaŜdego z nich osobno – pytanie czy Sołtysi są zalokowani w systemie? 
 
Przewodniczący Obrad  Krzysztof Lewandowski –skoro ustalono ,Ŝe został zakaŜony zbiornik 
i  nie znamy  przyczyny  czy to nie będzie za późno ? 
Prezes „Hydrokomu” p. Artur Witek – nie ma takich obaw  systematycznie pobierane  
są próbki wody. 
Przewodniczący Obrad  Krzysztof Lewandowski – tzn. wyklucza Pan  moŜliwość  wtórnego 
zakaŜenia w tym samym miejscu i w ten sam sposób. 
 
Radny Henryk Fraszek – jaki środek został uŜyty.? 
Prezes „Hydrokomu” p. Artur Witek – Podchloryn sodu. 
 
Radny Janusz Kallus – czy wykrycie  bakterii coli odbyło się w trakcie  rutynowej kontroli  
jednej z tych 7 ,które  było  przeprowadzane. 
JeŜeli chodzi o serwis sms-owy   - w momencie wprowadzania byłą informacja, Ŝe kto się 
zaloguje na ogólne komunikaty otrzymuje  bezwzględnie wszystko ,  ja logując się byłem 
przekonany ,Ŝe  będę otrzymywał informacje o  wszystkim co się dzieje w Gminie. 
Prezes „Hydrokomu” p. Artur Witek – odbyło się to w ramach kontroli sanepidu. Sanepid ma 
swoje kontrole  ma swój  harmonogram  my mamy swoje. Kontrola była w  czasie rozwoju. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  poinformował ,ze wrócimy do akcji  - sms  dla mieszkańców  
wszystko zostanie wyjaśnione. 
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Kierownik Referatu Grzegorz  BłaŜewski - proponuje aby na  następnym konwencie sołtysów 
- wprowadzić powiadamianie  sms- owe. 
 
Nikt z radnych w tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu. 
 
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  15.10.2016 r.- do 16.11.2016 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta w następujących sprawach:  
 
A-13 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierŜawienia 
A-20 -nieskorzystania z prawa pierwokupu  
A-24 - ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaŜy  
            w drodze bezprzetargowej  
B-1 -  umowa  Firma Usług Informatycznych -dostawa i montaŜ  
          sprzętu komputerowego dla Kina Bajka, 
B-2 – umowa Firma TRAINER ZPU ROMEX zakup urządzeń siłowni     
          zewnętrznej (sołectwo Bąków) 
B-3-  umowa – Firma Aco Desing zakupi dostawa mebli biurowych do 
          Kina Bajka,  
B-6- umowa- NEXT Film -zasady i warunki zezwalające na rozpowszechnianie    
         filmów w Kinie Bajka, 
B-7- umowa Sigid sp.zo.o -realizacja programu -Gminny Portal Podatkowy 
B-9- umowa Firma PROMEDIA -zapewnienie dostępu do Internetu dla    
         odbiorców indywidualnych oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminie  
         Kluczbork, 
B-13 do B-31 – aneksy do umów  - dozorowanie świetlic wiejskich  
          od  01.01.2017r. 
B-36- umowa- zlecenie Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania Dolina   
          Stobrawy- przeprowadzenie szkoleń i realizacja projektów.       
 
Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji  Janusz Kallus 
-dyskusja 
W tym punkcie głos zabrał Radny  Zdzisław Piech  prosząc o wyjaśnienie zapisu kwoty  
w sprawozdaniu  - wyjaśnień  udzielił Naczelnik Wydziału Administracyjno Organizacyjnego 
jest to błąd w zapisie. 
-przyjęcie sprawozdania 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza 
Miasta Kluczborka za okres miedzy sesjami  i w wyniku głosowania głosami 19za ,0 przeciw, 
0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
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Informacja o złoŜonych oświadczeniach  majątkowych za 2015r. 
 
Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski odczytał informacje o  złoŜonych 
oświadczeniach majątkowych  za 2015r. ( informacja  stanowi załącznik do protokołu) 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie    
Kluczbork w roku  szkolnym 2015/2016  wszyscy Radni otrzymali  stanowi załącznik  
do protokołu  ( brak uwag) 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  w imieniu KDK – Kluczbork zaprosił 
wszystkich  Radnych na  Spotkanie Kolędowe „Przed Wigilią „ które odbędzie  
się w Kluczborskim Domu Kultury w dniu 18.12.2016r  godz: 16,30. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Janusz Kallus – przedstawił  informacje dla Rady 
Miejskiej a mianowicie: 
Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli w dniu 3 listopada 2016r. dotyczącej 
istniejącego gospodarstwa rolnego przy ul. Katowickiej stwierdziła ,Ŝe  przy rozpatrywaniu 
skargi  procedury  zostały  dotrzymane, jednocześnie zgłosiła dwie  uwagi w tej sprawie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski -  przekazał prośbę  
o przystąpienie do „Szlachetnej Paczki”  
Burmistrz  Jarosław  Kielar  poinformował ,Ŝe Urząd Miejski  przystępuje  rok rocznie  
do Akcji „Szlachetna Paczka.  Jak ktoś z p. Radnych ma wolę  dołączyć się  do akcji 
zapraszamy do Biura Rady Miejskiej do piątku tj.10 grudnia 2016r. „Szlachetna Paczka „ 
zostaje  odwieziona do punktu gdzie zostanie przekazana wybranej  potrzebującej rodzinie. 
 
Do punktu 9 porządku obrad 
Zamknięcie obrad.            
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Krzysztof 
Lewandowski  zamknął obrady sesji o godz.: 16.45 
                                                                          
 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                      Wiceprzewodniczący   
                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                         
                                                                                              

                                                                                          Krzysztof Lewandowski 
Protokółowała 
B.Maj 
 
 
 


