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Protokół  Nr XXXVII/2017 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 31.05.2017 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecny na sesji  :Radny Janusz 

Kędzia ,Radny Konarski Stanisław ,Radny Jacek Lech 

- lista obecności w załączeniu. 

Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar Z-ca Burmistrza 

Roman Kamiński  Sekretarz Gminy Joanna Niedźwiedź, Prezes „Hydrokomu „ Artur Witek, 

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/ zmiany uchwały Nr XXXVI/348/17 Rady Miejskiej z dnia  

     26 kwietnia 2017 r. w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli  

    oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych      

    prowadzonych przez Gminę Kluczbork, 

b/ zmiany uchwały Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej z dnia  

    27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla             

    niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork, 

     a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  

    i wykorzystywania, 

c/ zmiany uchwały Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 r.  

    w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy    

    Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawniania szkół   
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    publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  

    i wykorzystywania, 

d/ uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej    

    obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, 

e/ umorzenia wierzytelności, 

f/ umorzenia wierzytelności, 

g/ umorzenia wierzytelności, 

h/ umorzenia wierzytelności, 

i/ wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kluczborku, 

j/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta    

    Kluczborka-część północna, 

k/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

l/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

m/przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   

     przestrzennego miasta Kluczborka część południowa, 

n/ przyjęcia Karty Samorządności. 

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej, 

-dyskusja, 

-przyjęcie sprawozdania. 

5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

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 stwierdził, że 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  
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do przedstawionego porządku. 

Uwag nie wniesiono  zatem  Wiceprzewodniczący  RM Krzysztof Lewandowski przystąpił  

do jego realizacji. 

Obecnych na sali obrad 19 radnych 

 

 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXVI /17 z dnia 26.04.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 26.04.2017r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  

 

 

 

d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

W dniu 24 maja2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim. 

W posiedzeniu uczestniczyli  Z-ca Burmistrza Miasta, Skarbnik i pracownik Wydziału  

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

 

W dniu 25 maja 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i place zabaw  

W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca  Burmistrza Miasta ,Skarbnik Gminy  

i pracownik Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

 

W dniu 24 maja 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  

i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim. 

W posiedzeniu uczestniczyli Z-ca Burmistrza Miasta, Skarbnik i pracownik Wydziału  

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.  

 

W dniu 30 maja 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 
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 i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza  Miasta, Skarbnik Gminy  

i pracownik Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.     

 

W dniu 29 maja  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola – Remonty dróg gminnych 

W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz i pracownik Wydz. Gospodarki Miejskiej.  

 

Do punktu 2 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych  

 

W tym punkcie Radny Janusz Kallus  - podkreślił, że minął kolejny długi weekend i po raz 

kolejny  wystąpiło skażenie wody z ujęcia  we wsi  Krzywizna ,które to ujęcie zapatruje  w 

wodę kilka sołectw. Zatem zwracam się z pytaniem  jakie wystąpiły przyczyny tego skażenia 

i jakie są podjęte działania aby w przyszłości  tego uniknąć.? Ponieważ tym razem 

komunikaty ostrzegające  były bardziej   groźniejsze i  było więcej zastrzeżeń niż poprzednio. 

Prezes „Hydrokomu „Artur Witek –  faktycznie doszło do skażenia  wody  w sobotę 29.maja 

o godz: 11.00 otrzymałem informację  ,że jest skażenie w Krzywiźnie  zatem podjęte zostały 

natychmiastowe działania – zbyt mało skuteczna informacja dla  mieszkańców, ze względu  

na  to ,że  nie chętnie mieszkańcy logują się do systemu  SMS . 

Podaliśmy podchloryn  - po badaniach stwierdzono ,że  przyczyna  była studnia nr 2 – 

skażenie powtórne  - deszcze  + wylewanie szamb w rożne miejsca – było to skażenie z grupy 

coli – woda nadawała się do spożycia po przegotowaniu. 

Od 29 maja skażenia już nie było. Z sanepidem uzgodniono ,że będzie  prowadzony 

systematyczny  proces dezynfekcji co powinno nas zabezpieczyć przed takimi działaniami. 

 

Z-ca Burmistrza  Roman Kamiński – poinformował ,że wspólnie z sołtysami podjęto 

działania – o uściślenie procedury informacyjnej o zagrożeniach . 

Radny Piotr Sitnik –zaproponował aby  zamiast  chemicznego traktowania wody jeszcze 

zadziałać uswiadamiająco na mieszkańców wsi , kilka mandatów po kontroli Straży Miejskiej  

może zmobilizuje mieszkańców. Proponuje kontrolę Straży Miejskiej  przeprowadzić w 

sobotę  wiadomo kiedy to się  dzieje. 
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Radny Henryk Fraszek – zapytał o skład   środka (podchloryn ) jaka dawka ?  zapytał też o  

O studnie w Łowkowicach, Bąkowie – czy jest zabezpieczona czy jest możliwość  

ponownego uruchomienia  

Przezes „Hydrokomu „  Artur Witek -  jest to najmniejsza dawka ja może być. 

Studnie są wyłączone z eksploatacji i zdemontowane i sprzedane. 

Radny Henryk Fraszek – czy jest możliwość  skanalizowania tych terenów  w przyszłości? 

Burmistrz Jarosław Kielar – jesteśmy na etapie studium wykonalności Kujakowice 

Górne,Dolnych ,Gotartowa będziemy składać   dokumenty. 

Radny Janusz Kallus -wrócił z  tematem dotyczącym  badania wyników skażenia wody  

pytając czy badanie było rutynowe czy jakies inne przesłanki zaistniały aby dokonać badani? 

 

Przezes „Hydrokomu „  Artur Witek -  to było badanie rutynowe 

Radny Janusz Kallus-czyli nie wykluczamy ,że wcześniej  tez tak mogło być? O którym nikt 

nie wiedział i nic się nie działo. 

Przezes „Hydrokomu „  Artur Witek -  takiej informacji nie można wykluczyć próbki nie sa 

pobierane codzienne są one pobierane zgodnie z  rozporządzeniem. 

 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Lewandowski – zapytał – powiedział Pan ,że wpływ na  

skażenia mały  wylewane szamba, nawozy itd. czy studnia nr 2 nie jest studnią głębinowa ? 

Doszło  do tego ,że przeszło przez wszystkie warstwy? 

Przezes „Hydrokomu „  Artur Witek -  jest to studnia głębinowa    jest ona na głębokości 30-

40 m i po długich opadach taka sytuacja ma miejsce. Jak Pan myśli skąd się  azotany w 

studniach głębinowych biorą?  

Wiceprzewodniczący Krzysztof Lewandowski- azotany to jest ewidentna sprawa była 

penetracja – a penetracja wód  powierzchniowych jest tak intensywna ,że skaziła wodę w 

głębinowych ujęciach , nie wiem może się na tym nie znam 

  

Radny Jan Myslecki – czy jest jakiś harmonogram ,plan aby wyeliminować  takie zdarzenia. 

Przezes „Hydrokomu „  Artur Witek -  wszystkie działania ,które podejmujemy sa ujęte w  

długoterminowym planie porządkowania gospodarki wodociągowej w Gminie Kluczbork 

Ostatnim etapem jest wyłączenie z eksploatacji stacji wodociągowej w Bogacicy. Pozostaje  

Stacja Kluczbork i Stacja Krzywizna. 

 



 6 

Radny Henryk Fraszek- Czy jak  już wszystkie stacje pozamykamy to razie sytuacji związanej 

z klęską żywiołowa itp.  Czy to jest koordynowane w jakiś sposób z obronności Państwa  

 

Przezes „Hydrokomu „  Artur Witek- oczywiście ,że tak , rurociągi które są budowane są 

budowane  w taki sposób żeby budować pierścienie i by móc dostarczać wodę w rożnych 

sytuacjach. Zastanawiamy  się i rozważamy  z P. Naczelnikiem  Spraw Obywatelskich w  jaki 

sposób dostarczać wodę  na godzinę „W”  - i po analizie   stwierdziliśmy, że  wyznaczone 

będą miejsca w każdym  sołectwie. 

 

Rady Piotr Sitnik – wrócił do sprawy zanieczyszczeń  - szamb  i ich szczelności oraz 

wykorzystywania studni  jako szamba  to też zanieczyszczenia mogą przenikać  i należy się 

zastanowić czy to nie jest stałe źródło zanieczyszczenia. 

 

 

 

 

 

Do punktu 3 porządku obrad 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski    poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 

 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia  2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch, 

 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik, 

 

Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony 

Środowiska.  

Na posiedzeniu  w dniu 25 maja 2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński, 
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Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 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 zmiany uchwały Nr XXXVI/348/17 Rady Miejskiej z dnia  

 26 kwietnia 2017 r. w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę 

Kluczbork, do tego projektu uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku 

głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XXXVII/356/17 

 

b/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej z dnia  

27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobierania  i wykorzystywania, do tego projektu uchwały  nikt z Radnych 

nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt uchwały pod 

głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/357/17 

 

c/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej z dnia 

30 września2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawniania szkół   publicznych oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, do tego projektu 

uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  

projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw, 

0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/358/17 

 

d/ projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa   

 Opolskiego dotyczącej   obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, 
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 do tego projektu uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący     

 Rady Miejskiej poddał  projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  

 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się   uchwała została podjęta i nadano jej  

Nr XXXVII/359/17 

 

e/projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały  nikt  

z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt 

uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII360/17 

 

f/projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały  nikt  

z Radnych nie  wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt 

uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/361/17 

 

g/projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały  nikt  

z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt 

uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/362/17 

 

h/ projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały  nikt  

z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt 

uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/363/17 

 

i/ projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego  

w Kluczborku, do tego projektu uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku 

głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XXXVII/364/17 

 

j/projekt  uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta  Kluczborka-część północna, do tego projektu uchwały  nikt z Radnych nie  

wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt uchwały pod  
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głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się   

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/365/17 

 

k/projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 

projektu uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej poddał  projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  

18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr 

XXXVII/366/17 

 

l/projekt uchwały  w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej do tego projektu 

uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  

projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 

wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/367/17 

 

m/projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa, do tego projektu 

uchwały  nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  

projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 

wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/368/17 

 

n/ projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Karty Samorządności do tego projektu uchwały  nikt 

z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał  projekt 

uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVII/369/17 

 

Do punktu 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus przedstawił  Sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej. 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 

Kluczborka za okres od  12.04.2017 r.- do 19.05.2017 r. 
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Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 

działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzieliła  Sekretarz Gminy w następujących sprawach:  

 

A-6 - ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu     

          przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora -energetyka  

A-10 -niewykonywania prawa pierwokupu -Kluczbork 

A-18 - niewykonywania prawa pierwokupu -Kluczbork 

A-26 – wniesienia wkładu niepieniężnego -aportu 

B-7-  umowa –Uniwersytet Opolski  -dotacja celowa „Modernizacja obiektu    

          dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego 

B-12- umowa- Decor Light Sp. z  o.o -dostarczenie oświetlenia świątecznego 

B-20- do B-28 umowy z organizacjami pozarządowymi  

B-34 -umowy na dotacje celową na modernizację ogrzewania proekologicznego 

B-39- umowa PHU CHECK-POINT -budowa ścieżek rowerowych dróg  

           rowerowych oraz parkingów  

B-45- umowa- Andrzej Kiljańczyk  Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni –   

          przygotowanie i wykonanie skweru przy Urzędzie Miejskim.  

 

C-7- porozumienie -Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Opolu i Związek Wędkarstwa w Opolu -współfinansowanie monitoringu zbiornika 

retencyjnego w Kluczborku. 

Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie.  

 

 

 

 

 

Do punktu 5 porządku obrad 

Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Do punktu 6 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poinformował ,że wpłynęło 

Pismo  w sprawie  zamiany mieszkania  - pismo to kieruje do MZOK, 

W Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku  odbędzie się wernisaż wystawy pt. Ważki – 

zabójcy dwóch środowisk  na  który zapraszają Marszałek Województwa ,Dyrektor Muzeum 

Śląska Opolskiego ,Dyrektor Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.(1.06.2017. godz.: 

11.00) 

 

Dyrekcja Kluczborskiego Domu Kultury  zaprasza  na XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki 

„Kluczborskie Trele w dniach 2.06-3.06.2017r  do KDK  ul. Mickiewicza w Kluczborku  

Do punktu 7 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 

 

 

 

 

 


