
Protokół  Nr XLII /2017 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 23.11.2017 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecny na sesji  Radni  : Jacek  

Lech, Janusz Kallus, Henryk Fraszek  - 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.: 14.30 

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/zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne, 

b/szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia    

  udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, 

c/przyjęcia programu Wczesnego Wykrywania i Zapobiegania Wad Postawy  

   u Dzieci w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 2017/2018, 

d/uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta    

   Kluczborka w rejonie ul. Skłodowskiej -Curie,  

e/uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta    

   Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego, 

f/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego    

  odprowadzania ścieków, 

g/przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami  

    pozarządowymi i podmiotami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3   

    ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018, 
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h/ umorzenia wierzytelności, 

i/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków. 

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.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kluczbork w roku     

   szkolnym 2016/2017. 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. 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 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. Uwag nie było zatem przystąpił do  jego realizacji 

 

Obecnych na sali obrad 17 radnych 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XLI /17 z dnia 25.10.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 25.10.2017r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

17 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
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d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

 

W dniu 23 listopada 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i 

Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i informacja dotycząca realizacji zadań 

oświatowych 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik i Prezes 

Hydrokomu 

                   

W dniu  21 listopada 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i informacja dotycząca funkcjonowania 

Spółki Wodnej. 

W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta, Skarbnik, Prezes  Hydrokomu  

i Elżbieta Satrościak .                    

.  

 

W dniu 23 listopada 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 

Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy i Prezes „ 

Hydrokomu 

 

 

W dniu 22 listopada   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 i Prezes Hydrokomu 

 

 

W dniu 20 listopada 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i skutki wprowadzenia reformy oświatowej. 
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W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta Kluczborka i dyrektorzy Administracji 

Oświaty. 

 

 

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 23 listopada  2017 r. analizując materiały Komisja  

- negatywnie zaopiniowała projekt uchwały „h” w sprawie umorzenia wierzytelności. 

Pozostałe projekty uchwał  zaopiniowano pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

      Na posiedzeniu w dniu 23 listopada  2017 r. analizując materiały Komisja  

-negatywnie zaopiniowała projekt uchwały „h” w sprawie umorzenia wierzytelności. 

Pozostałe projekty uchwał  zaopiniowano pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 

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

Środowiska.  

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada  2017 r. analizując materiały Komisja  

-negatywnie zaopiniowała projekt uchwały „h” w sprawie umorzenia wierzytelności. 

Pozostałe projekt uchwał zaopiniowała pozytywnie.  

                                                                                                 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

 
                 Na posiedzeniu w dniu 22 listopada  2017 r. analizując materiały  na sesję Komisja 

-negatywnie zaopiniowała projekt uchwały „h” w sprawie umorzenia wierzytelności. 

Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 

Przewodniczący  Komisji Jan Myślecki   
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Obecnych na sali obrad 18 radnych 

 

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  

a mianowicie: 

 

a/ Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne, 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 XLII/ 411/17 

 

b/Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia   udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, 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 XLII/ 412/17 

 

 

c/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu Wczesnego Wykrywania i Zapobiegania 

Wad Postawy u Dzieci w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 2017/2018, 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 XLII/ 413/17 

 

 

d/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta  Kluczborka w rejonie ul. Skłodowskiej -Curie, 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 XLII/ 414/17 
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e/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta   Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego, 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 XLII/ 415/17 

 

 

f/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego   odprowadzania ścieków, 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 XLII/ 416/17 

 

 

g/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  

ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018, do tego projektu 

uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt 

uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/ 417/17 

 

 

h/Projekt uchwały  w sprawie  umorzenia wierzytelności, Przewodniczący Rady 

Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  

0 za,18 przeciw, 0 wstrzymujących się  uchwała nie została podjęta  

 

 

i/ Projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków w tym 

punkcie głos zabrał  Radny  Stanisław Konarski zapytał  w sprawie budowy drogi w Ligocie 

Dolnej Łąkowa z płyt po byłym parkingu  kwota 120.000,00  zapytał Pana Burmistrza czy ta 

droga jest w trakcie budowy? 

Burmistrz  Jarosław Kielar  potwierdził ,że jest w trakcie budowy. 

Radny  Stanisław  Konarski zapytał  Radnego Tadeusza Dolińskiego  ile jest posesji przy tej 

drodze? 
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Tadeusz Doliński  - na bocznej Łąkowej jest  6 domów  plus 3 działki przeznaczone pod 

budowę i na drugiej drodze są 3 domy  i 6 działek przeznaczonych pod budowę, razem 

9 wybudowanych budynków  i 9 działek  przeznaczonych pod budowę. 

Radny Stanisław Konarski poprosił o wyemitowanie materiału który nagrał ( krótki materiał 

filmowy ) 

Burmistrz Jarosław Kielar – tak to jest jak Radnyan nie pyta się  siada w samochód i jedzie 

zrobić sobie wycieczkę i mówiąc krótko mówi nieprawdę bo to rzeczywiście jest zrobione  

250  metrów drogi ale to jest tylko jeden odcinek który został zrobiony bo po drugiej stronie 

ulicy jest zrobione 350 metrów do tego jeszcze będzie zrobiona  ul. Batorego 240 m i 900 

metrów w Ligocie Zameckiej  kwota łącznie   to 21 .000.00zł .Za 1 m² wykonanie drogi to 

kwota 41,42zł. Drogi na dziś w Kluczborku buduje się za  300 zł -400zł za 1 m² nie licząc 

odwodnienia uważam że 41 ,40 zł  jest to najtaniej zrobiona droga na lata. Jak Pan jechał i 

widział  jest to 4 metrowy pas drogowy  tam już nic nie będzie robione. W związku z tym ,że 

nadarzyła się okazja z płytami  zostało to zrobione . Poruszają się po tej  drodze maszyny 

rolnicze. Na wsi jest zawsze dylemat czy będziemy robić drogę czy nie. Pan Radny chodził  

za  droga  we wsi Kuniów  do 2 posesji  na która wydaliśmy 140.000,00zł  wcale nie uważam 

,że wydaliśmy źle te pieniądze. Teren został sprzedany  musieliśmy przed podpisaniem aktu 

notarialnego  posprzątać teren ( płyty  wywieźć) Płyta kosztuje  jedna minimum ok. 200zł  a 

ciężko  jest dostać za 300 zł Wartość płyt ok. 160.000,00 – 200.000,00zł. 

Koszt  z przeniesieniem i magazynowaniem  kosztuje  ok 70-80 zł .Ja byłem dzisiaj na terenie 

budowy koparka pracowała po przeciwnej stronie  tego Pan już nie nagrał. Ponad 200 płyt 

leży jeszcze na parkingu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zapytał Radnego Konarskiego gdzie jest 

problem? 

Radny Stanisław Konarski –problem jest w tym ,że temat nie był poruszany na Konwencie 

Sołtysów ,że nikt o tym nie wiedział ,że taka inwestycja jest przeprowadzana. Nie ma 

komunikacji  i nie wiemy czy wszystkie płyty będą wykorzystane  byłem zapytać  czy to jest 

budowa czy remont w  Wydziale P. Krężel  było jak było mam żal że robi się coś z budżetu 

Gminy bez uzgodnienia . Jeżeli  wszystkie odcinki wykonamy za te pieniądze to jest ok. Ale 

sposób załatwiania  tematu budzi wątpliwości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  zapytał czy  jest obowiązek prawny ustalenia takich spraw.  

Burmistrz – nie ma ale wiele  tematów się uzgadnia. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – poprosił o  szersze konsultacje na 

przyszłość. 

Radny Tadeusz Doliński- Szkoda Panie Radny ,że Pan nie jechał ta droga przed remontem 

tylko po.  Po pierwsze ta droga nie jest jeszcze skończona ze względu na konieczność 

szybkiego zabrania płyt z placu  jak Pan widział konieczne jest zrobienie poboczy  i to tez jest 

w tych kosztach Jak Pan zauważył  tam szerszej drogi nigdy nie będzie ani oświetlenia bo 

droga ma 4 metry. Proszę postawić się  na miejscu tych co się wybudowali lub wybudują 

Jak dojdą do posesji  po ciemku po takim błocie jak do tej pory było. 

Radny Piotr Sitnik – rozumiem ,że to nie jest droga tylko  dla  2 domków  widać przynajmniej 

4 z czego zdążyłem naliczyć. 

Burmistrz poinformował ,że są działki wydzielone pod budowę  więc zabudowań będzie 

więcej. 

Radny Piotr Sitnik –wydaje mi się że teren jest rozwojowi  działki są wydzielone  więc 

przyszłościowo inwestycja jest  uzasadniona. 

Radni nie wnieśli więcej 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 XLII/ 418/17 

 

Obecnych na sali obrad 18 radnych 

 

Do punktu 4 porządku obrad 

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej 

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

  

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:  

A-17 -upoważnienia osób do zbierania podpisów w ramach ogłoszonych konsultacji 

społecznych, 

B-1,B-2, B-3-umowa Zaiks -Warszawa -odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas 

imprez dożynki (gminno-powiatowe), 

B-5- umowa -Joachim Kostorz „WODKLUCZ” bieżąca konserwacja zrekultywowanego 

składowiska odpadów w Gotartowie. 
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B-7-umowa -Zarząd  Województwa Opolskiego Marszałek A.Buła  

i Wicemarszałek S. Rakoczy -dofinansowanie projektu w formie zaliczki lub refundacji dla 

projektu wdrożonego przez instytucje zarządzające w ramach RPO.  

B-10-umowa Konsorcjum EFL SA i ADF Auto Sp.zo.o -dostawa w formie leasingu 

operacyjnego fabrycznie nowego samochodu marki Fiat Doblo Kombi Maxi Dynamic. 

B-12-umowa Wojewoda Opolski Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  

i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego – dofinansowanie w 2017 r. zadania związanego z 

rozwojem sieci mieszkań chronionych.  

B-15- umowa- Zarząd Województwa Opolskiego Wicemarszałek S.Rakoczy – 

termomodernizacja budynku przedszkola w Bogacicy. 

B-19- umowa -FRB Poloczek -przystosowanie lokalu na mieszkanie chronione w 

Łowkowicach. 

B-20 umowa -Maciej Marszałek -ratownik medyczny -zakup i dostawa 19-tu fantomów.  

Po wyjaśnieniach  w/w sprawozdanie  przyjęto 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 

18 za 0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

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 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kluczbork w roku     

szkolnym 2016/2017.( brak uwag)(dokument  dołączono do protokołu) 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  w/w informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych.( dołączono do protokołu ) 
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Do punktu 8 porządku obrad 

 Wolne wnioski i informacje. 

 

Rada Rodziców Przedszkola Nr 2 – w Kluczborku zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w 

budżecie gminy na 2018rok budowy placu zabaw przy przedszkolu nr 2 w Kluczborku  pismo 

przekazuje do Komisji Budżetu . 

Irmegard Prochotta- zwróciła się do Rady Miejskiej w sprawie zwrotu własności ( drogi 

polnej nr 402) Sprawę przekazuję do Burmistrza celem  rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. 

 

Przybył Jerzy –zwrócił się ponownie z pismem w sprawie odmowy przyznania dodatku 

mieszkaniowego ,umorzenia zaległości czynszowych i wymiany wodomierza – sprawę 

przekazuje do rozpatrzenia do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych oraz do 

Burmistrza Miasta Kluczborka. 

Do Rady Miejskiej  wpłynęło zaproszenie na konferencję „Samorząd w służbie społeczeństwa 

obywatelskiego  organizowana przez Państwowa Wyższą Szkołę Zawodową w  Nysie  w dniu 

1 grudnia 2017r. 

Do punktu 9 porządku obrad 

 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 15.10 

 

                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                            Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                           Janusz Kędzia 

Protokółowała 

B.Maj 

 


