
Protokół  Nr XLI /2017 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 25.10.2017 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecny na sesji  Radni  : Jacek  

Lech, Przybył Jarosław,  - 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 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

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/ określenia stawek podatku od środków transportowych , 

b/ wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości, 

c /zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka wsi       

    Bażany o nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy  

    z przysiółka „Kanimierów” na Bażany ulica Polna , 

d/ nadania nazwy dla ronda na terenie wsi Ligota Dolna 

e/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

    Alkoholowych w Gminie Kluczbork na 2017 rok, 

f/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół    

    podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe dla których Gmina   

    Kluczbork jest organem prowadzącym, 

g/ zmiany uchwały Nr XXXVII/368/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  

   31   maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany     
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   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork    

    część południowa, 

h/ utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Aktywności Lokalnej   

    w Kluczborku i nadania jej statutu, 

i /przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkować i kierunków   

    zagospodarowania miasta i gminy Kluczbork, 

j/zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów  i wydatków, 

k/zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

l/ nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Kluczborka”. 

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 Przewodniczący Rady Miejskiej   

w Kluczborku Janusz Kędzia 

 

b) Przewodniczący Obrad stwierdził, że 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. 

Burmistrz  Jarosław Kielar zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  

oznaczonej lit h/  w spawie utworzenia jednostki budżetowej pod  nazwa Centrum 

Aktywności Lokalnej  w Kluczborku  i nadanie jej statutu. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał wniosek pod głosowanie i w wyniku 

głosowania  19 za 0 przeciw,0 wstrzymujących się  wniosek został przyjęty  jednogłośnie  

pozytywnie. 
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Po przegłosowaniu wniosku  Przewodniczący przystąpił do  realizacji porządku obrad. 

 

Obecnych na sali obrad 19 radnych 

 

 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XL /17 z dnia 27.09.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 27.09.2017r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

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

 

 

d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

 

W dniu 18 października  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i 

Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i informacja dotycząca remontu krytej 

pływalni. 

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik. 

                   

W dniu 19 października  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, 

Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie  

z przedstawicielem Izby Rolniczej. 

W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta Z-ca Burmistrza i przedstawiciel Izby 

Rolniczej.  

 

W dniu 18 października 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 

Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów i spotkanie z Komendantem Powiatowym 

Policji i Straży Miejskiej.  

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy oraz  

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji i Straży Miejskiej.  
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W dniu 25 października  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta i  Skarbnik Gminy. 

 

 

W dniu 23 października 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola działalności obiektu wielofunkcyjnego-  audiowizualnego –„kino 

Bajka” 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta Kluczborka i kierownik Obiektu 

Wielofunkcyjnego -Audiowizualnego. 

 

 

Do punktu 2 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych  

W tym punkcie porządku obrad nikt z Radnych nie zabrał głosu 

 

 

Do punktu 3 porządku obrad 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia  poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 

 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

          Na posiedzeniu w dniu 18 października   2017 r. analizując materiały Komisja  

- zawnioskowała o wykreślenie z porządku obrad projektu ”h” w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Aktywności Lokalnej   

w Kluczborku i nadania jej statutu. 

Pozostałe projekty uchwał  zaopiniowano pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 

 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 
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          Na posiedzeniu w dniu 18 października   2017 r. analizując materiały Komisja  

- zawnioskowała o wykreślenie z porządku obrad projektu ”h” w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Aktywności Lokalnej   

w Kluczborku i nadania jej statutu. 

Pozostałe projekty uchwał  zaopiniowano pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 

 

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

Środowiska.  

Na posiedzeniu w dniu 19 października  2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 

 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

       Na posiedzeniu w dniu  25 października  2017 r. analizując materiały  na sesję Komisja 

-w projekcie „f” w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich 

szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe dla których Gmina  Kluczbork jest 

organem prowadzącym , 

-zawnioskowała o dopisanie w §5 ust.2 pkt1 po słowach Biadacz-Przybkowice, słowa 

Biadacz-Wrzosy.Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 

Przewodniczący  Komisji Jan Myślecki   

 
Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  

a mianowicie: 

Obecnych na sali obrad 18 radnych 

 

a/ Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, do tego 

projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 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 XLI/400/17 

 

b/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny 

nieruchomości, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 



 5 

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 XLI/401/17 

 

c /Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

przysiółka wsi  Bażany o nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy   

z przysiółka „Kanimierów” na Bażany ulica Polna , do tego projektu uchwały Radni nie 

wnieśli uwag zatem Przewodniczący 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 XLI/402/17 

Obecnych na sali obrad 19 radnych 

 

d/Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy dla ronda na terenie wsi Ligota Dolna do tego 

projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał 

projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/403/17 

 

e/Projekt uchwały w sprawie  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych w Gminie Kluczbork na 2017 rok, do tego projektu uchwały 

Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 

głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XLI/404/17 

 

f/ Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich 

szkół  podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe dla których Gmina  Kluczbork jest 

organem prowadzącym, do tego projektu uchwały Komisja  Budżetu Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  zawnioskowała o dopisanie w §5 ust.2 pkt1 po 

słowach Biadacz- Przybkowice, słowa Biadacz-Wrzosy. Z-ca Burmistrza  Miasta Kluczborka  

poinformował ,ze nastąpił błąd – brak miejscowości Biadacz-Wrzosy. Szkoła Podstawowa 

Bąków posiada w swoim obwodzie  miejscowość Biadacz-Wrzosy stąd wniosek  

o uzupełnienie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie wniosek Komisji i w 

wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  wniosek został przyjęty. 

Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały wraz 

z przegłosowanym wnioskiem Komisji i  w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw, 
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0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/405/17 

 

g/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVII/368/17 Rady Miejskiej w 

Kluczborku z dnia 31   maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany     

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork   część południowa, 

do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  

poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/406/17 

 

h/Projekt uchwały  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum 

Aktywności Lokalnej  

w Kluczborku i nadania jej statutu,- wycofany z porządku obrad na wniosek 

Burmistrza 

 

i /Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkować 

i kierunków  zagospodarowania miasta i gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały Radni 

nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 

głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XLI/407/17 

 

j/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów   

i wydatków, do tego projektu uchwały  Skarbnik Gminy Piotr Ewald zaproponował zamiany 

w  ramach budżetu Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych – na zakup ciągnika wraz z 

osprzętem / cmentarz  - przeniesienie w ramach budżetu MZOK nie będzie 11.000,00zł a  

46.000,00zł. Radny  Zdzisław Pięch- mówiliśmy ,że  ciągnik będzie kosztował ok. 

11.000,00zł a czy to jest na ciągnik czy są jeszcze inne. Skarbnik Gminy – myślałem że takie 

rzeczy są tańsze. Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał 

projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/408/17 

 

k/Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 

uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt 

uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/409/17 
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l/Projekt uchwały w sprawie  nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Kluczborka”. 

do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  

poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/410/17 

 

Do punktu 4 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  19.09.2017 r.- do 12.10.2017 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 

działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:  

A-6 -zmiana w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu 

Miejskiego, 

A-10 – powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie –„Budowa rowów odwadniających drogę 

gminną w Kuniowie”, 

B-12-umowa -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT -Olesno- utwardzenie tłuczniem  placu 

przy ul. Cybisa. 

Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie Komisja Rewizyjna  przyjęła jednogłośnie pozytywnie.  
 

Dyskusja 

 

Nikt z Radnych  w tym punkcie  nie zabrał głosu 

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza Miasta 

Kluczborka za okres miedzy sesjami i w wyniku głosowania głosami 

19 za 0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte. 
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Do punktu 5 porządku obrad 

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

Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

 

Do punktu 6 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Do Rady Miejskiej  wpłynął wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego o zaplanowanie 

środków finansowych na podwyżkę płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych oprowadzonych przez Gminę Kluczbork-pismo 

przekazuję   do P. Burmistrza. 

Pismo  p. Justyny i Mirosława Zarzyckich w sprawie mieszkania – przekazuje do Miejskiego 

Zarządu Obiektów Komunalnych. 

Pismo p. Jerzego i Teresy Przybył –w sprawie zaległości czynszowych ,odmowy dodatku 

mieszkaniowego, oraz wymiany wodomierza  - przekazuję do Miejskiego Zarządu Obiektów 

Komunalnych. 

Radny Kazimierz Kłosowski –zaprosił  na 26.10.2017r. na godzinę 17.00  do Łowkowic na 

uroczysta mszę  z okazji 111 rocznicę śmierci Ks.J.Dzierżona 

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 


