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Protokół  Nr XLVII /2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 28.03.2018 roku. 

 

Na stan 21radnych w sesji wzięło udział19 radnych – nieobecny na sesji  Radny :Jacek Lech , 

Alfred Długosz  - lista obecności w załączeniu. 

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

Roman Kamiński  , Skarbnik Gminy. 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 sesji z 28 lutego 2018r. 

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   Opinie Komisji 

a/ wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji  za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Kanimierów 

położonego we wsi Bażany,  

b/ wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę  urzędowej nazwy miejscowości Stare 

Czaple na Czaple Stare,  

c/ zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru zniżek tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom ,którym powierzono   stanowisko 

kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom  zatrudnionym  

w placówkach  oświatowych Gminy Kluczbork,  

d/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kluczbork  

e/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli lidera do przygotowania  i 

realizacji projektu pn „Wzrost jakości usług administracyjnych  
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w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach 

Działania 2.18  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr 

POWR.02.18.00-IP.01-00- 001/18,  

f/ określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,  

g/ podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic,    

    numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

h/ podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich    

     numerów ,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,  

i/ zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości w stosunku   

   do której  wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu   

   ustalonego w umowie, 

j/  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  nieruchomości, 

k/ zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,  

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

m/ zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka, 

n/ ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród o charakterze szczególnym   

     niezaliczanych do wynagrodzeń dla osób promujących Gminę Kluczbork, 

o/ zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych    

    dla osób fizycznych, 

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

r/ zmiany w WPF-ie, 

s/ powołania komisji doraźnej. 

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. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

   w Gminie Kluczbork w 2017 roku. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie obrad. 
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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 Rady Miejskiej  zapytał czy są wnioski  

i uwagi do przedstawionego porządku. Uwag nie było zatem przystąpił do  jego realizacji 

c/ przyjęcie protokołu z  sesji  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XLVI/18 z dnia 28 lutego 2018r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 28 lutego 2018r.  

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 21 marca 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan Dni Kluczborka 

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

W dniu 22 marca  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.  

W dniu 21 marca  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  

i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan Dni Kluczborka  

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

W dniu 28 marca  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 

Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

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

W dniu 26 marca  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 
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Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola -drogi gminne. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta  

 

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  

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch, 

 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 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 22 marca 2018 r. analizując materiały Komisja   

- w projekcie „p’ -w sprawie zmian po stronie przychodów, wydatków  i dochodów w pkt g) 

plan gospodarki niskoemisyjnej kwotę 20.000,00 zł pomniejszyć o 2.000 zł i środki 

te przeznaczyć  na zakup siedzisk na boisko w Ligocie Dolnej. 

Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński, 

 

 

 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

          Na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r.  analizując materiały Komisja  

- w projekcie „p’ -w sprawie zmian po stronie przychodów, wydatków  i dochodów w pkt g) 
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plan gospodarki niskoemisyjnej kwotę 20.000,00 zł pomniejszyć o 2.000 zł i środki  

te przeznaczyć  na zakup siedzisk na boisko w Ligocie Dolnej. 

Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 

Jan Myślecki,  

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał. 

Obecnych na sali 19 radnych 

a/Projekt uchwały w sprawie  wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych  i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie     

urzędowej nazwy przysiółka Kanimierów położonego we wsi Bażany, do tego projektu 

uchwały nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 

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

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/457/18  

 

b/ Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych  i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę  

urzędowej nazwy miejscowości Stare Czaple na Czaple Stare, do tego projektu uchwały nie 

wniesiono uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/458/18  

 

c/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru zniżek 

tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom ,którym powierzono   

stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom  zatrudnionym  

w placówkach  oświatowych Gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały nie wniesiono 

uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 

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

została podjęta i nadano jej Nr XLVII/459/18  

 

d/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork do tego projektu uchwały 

nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/460/18  
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e/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli 

lidera do przygotowania  i realizacji projektu pn „Wzrost jakości usług administracyjnych  

w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach 

Działania 2.18  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr 

POWR.02.18.00-IP.01-00- 001/18, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w 

wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 

nadano jej Nr XLVII/461/18  

 

f/ Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 

realizację  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, do tego projektu uchwały nie 

wniesiono uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/462/18  

 

g/ Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze ,ustalenia ich 

granic,  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w tym punkcie głos 

zabrał Radny Henryk Fraszek  mam uwagi do tego projektu uchwały a mianowicie   

1) nie istnieje podział administracyjny na dzielnice -stare miasto i nowe miasto nie ma takiego 

to jest czysto umowne. 

2) w mojej ocenie  ustalone są okręgi wyborcze a i b  ustawodawca wskazuje na to aby dzielić 

w taki sposób ulice  aby była zbliżona ilośc mieszkańców w naszym okręgu  11.000,00 gdzieś 

ok. 15.000,00 ta różnica to może być połowa  jednej ulicy  a nie ok. 2 tyś osób. Taki podział  

jest nie uczciwy i sztuczny . Z tego wadliwego podziału wynika jeszcze podział mandatów  w 

tym okręgu mniejszym a który wyznaczono jako mniejszy   6 mandatów a w tym większym  8 

mandatów. Takiego czegoś nie  trzeba było stosować gdyby prawidłowo podzielono ulice i da 

się to zrobić  ,żeby  różnica miedzy okręgami wyborczymi w ilości mieszkańców  była nie 

większa niż kilkaset osób. Podział jest wadliwy i nie  ma żadnych przeciw wskazań aby 

dokonać podziału w miarę jednakowych okręgów wyborczych .Wnioskuje o poprawienie   

Okręgów wyborczych. 

Burmistrz Jarosław Kielar  - wyjaśnił ,że  tematem okręgów  wyborczych  zajmował się p. 

Andrzej Kalandyk uzgodnione  zostało to z Komisarzem w Opolu  ponadto takie same okręgi 

były w roku 2010 
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Andrzej Kalandyk – państwo otrzymali  dokładne wyliczenie  projekt uchwały  został 

przedstawiony zgodnie z przepisami do Krajowego Biura Wyborczego w Opolu  - zostały 

zaopiniowane pozytywnie ,okręgi są takie same jak 2010r.Ulic przybyło w tzw.nowym 

mieście  , z tego cześć  mieszkańców przeniosło się ze tzw. starego miasta  do nowego miasta  

Podział jest  prawidłowy  - zgodnie z Kodeksem Wyborczym. 

Radny Henryk Fraszek  - jeżeli norma przedstawicielstwa ma być zachowana to  należy to tak 

zrobić  ,żeby  było po 7  mandatów tak ,żeby nie było wątpliwości na  korzyść uczestników z 

jednej i drugiej strony. Żadnego znaczenia nie ma czy tak było w 2010r jak to było niesolidnie 

zrobione należy to poprawić. 

Andrzej Kalanyk- nie zgadzam się ,że  to było niesolidnie robione pół roku robiłem wybory i 

okręgi do jednomandatowych okręgów wyborczych w 2014 i proszę nie mówić ,że było to 

nierzetelnie  zrobione  ja sobie tego nie życzę. Od 2003 roku  pracowałem przy wyborach 

i otrzymałem podziękowanie  z Krajowego Biura Wyborczego  za lata pracy. Jeszcze raz 

podkreślam ulic nie wolno dzielić na połowę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Radnego Henryka Fraszka 

w sprawie  ponownego przeliczenia  i rozpisania tak aby  okręg 1 i 2  miał po 7 mandatów. 

Radni w wyniku głosowania głosami 1 za, 17 przeciw,1 wstrzymujący się  odrzucili wniosek 

Radnego Henryka Fraszka zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 

projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za,1 przeciw, 

1 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/463/18  

 

h/Projekt uchwały w sprawie  podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania 

,ustalenia ich  numerów ,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, do tego 

projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

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

wstrzymujących  się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/464/18  

 

i/ Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości w stosunku  do której  wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu 

okresu ustalonego w umowie, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem 

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

głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących  się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XLVII/465/18  
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j/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  nieruchomości, do 

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

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

wstrzymujących  się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/466/18  

 

k/Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, do tego 

projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

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

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/467/18 

 

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

wydatków, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za 

,0 przeciw,0 wstrzymujących  się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/468/18  

 

m/Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta 

Kluczborka, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za 

,0 przeciw,0 wstrzymujących  się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/469/18  

 

n/Projekt uchwały w sprawie  ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród o charakterze 

szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń dla osób promujących Gminę Kluczbork, do 

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

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

wstrzymujących  się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/470/18  

 

o/Projekt uchwały w sprawie  zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości 

stypendiów sportowych  dla osób fizycznych, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli 

uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i 

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

podjęta i nadano jej Nr XLVII/471/18  
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p/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i 

wydatków, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za 

,0 przeciw,0 wstrzymujących  się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/472/18  

 

r/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w WPF-ie, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli 

uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i 

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

podjęta i nadano jej Nr XLVII/473/18  

 

s/Projekt uchwały w sprawie  powołania komisji doraźnej w tym punkcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zaproponował Kandydatów do  komisji 

doraźnej której celem będzie przygotowanie projektu Statutu Gminy Kluczbork a mianowicie  

: Janusz Kallus – wyraził zgodę, Jarosław Przybył – wyraził zgodę, Piotr Sitnik- wyraził 

zgodę ,Grażyna Popek – wyraziła  zgodę . Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  

także wyraził zgodę na pracę  w w/w  komisji  do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli 

uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod 

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

została podjęta i nadano jej Nr XLVII/474/18  

 

 

Do punktu 4 porządku obrad 

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

Nikt 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  16.02.2018 r. do 14.03.2018 r. 

Na posiedzeniu w dniu 26 marca  2018 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:  
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A-9  - uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 r.  

A-17- ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu    

           przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. rozwoju      

           obszarów wiejskich, pozyskiwania środków i ich rozliczania, 

A-27- ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu   

           przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika USC  

B-5, B-6  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” umowa użyczenia działek    

           na wykonanie placów zabaw, 

B-9 – umowa-- Przedsiębiorca Grzegorz Kołosionek- wykonanie analizy do     

           Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

B-10 – umowa -Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych polisa    

           ubezpieczeniowa dla gminy + gminne jednostki organizacyjne,  

B-14 – umowa- Stowarzyszenie Wolontariat 50+ „Senior dla Seniora”-  

           realizacja zadania publicznego, 

B-17- umowa -Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Irys prowadzenie   

            orkiestr dętych i zespołów mażoretkowych,  

C-2- porozumienie Natalia Stodoła Jazda Konna -rozwiązanie umowy. 

Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji  Janusz Kallus 

-dyskusja, 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji zatem przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia  przystąpił do głosowania nad  jego przyjęciem  

-przyjęcie sprawozdania. 

W wyniku głosowania głosami 19 za, 0 przeiw,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało 

przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 

 

Do punktu 6 porządku obrad 

Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Kluczbork w 2017 roku. – 

Nikt  nie wniósł uwag do przestawionego Raportu. 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 



 11 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  - odesłał do zapoznania się z  pismem które 

wpłynęło do  wiadomości Rady Miejskiej  z Powiatowego Centrum Zdrowia S.A w 

Kluczborku  w sprawie  funkcjonowania poradni uzależnienia i współuzależnienia od 

alkoholu. 

- do zapoznania się z odpowiedzią na pismo –Fundacji Wspierania i Promocji Społeczności 

Słowiańskiej „Razem” ul. Mickiewicza 8  Mielec  Kancelaria Prawna Jan Kiełb 

- pismo p. J.P w sprawie umorzenia zaległości czynszowych – pismo zostanie  ponownie 

rozpatrzone po spłacie należności głównej o czym p. J.P został  poinformowany  pismem  

z dnia 12.06.2017r. 

- pismo Posła na sejm RP Jarosława Sachajko  w sprawie  chwilowego wstrzymania 

przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych  - w sprawie  podjęcia 

uchwały.- Przygotowano odpowiedz na pismo w którym  należy zauważyć ,że Gmina nie ma 

podstawy prawnej do podjęcia uchwały wstrzymującej przekazywanie naliczonych środków 

na konto izby rolniczej co więcej może być to podstawa  zarzutów naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych  oraz konieczności zapłaty odsetek za opóźnienie. W tej sytuacji prośba 

Pana Posła nie może być zrealizowana. 

Radny Henryk Fraszek – padło stwierdzenie przez P. Kalandyka ,że materiały są do 

obejrzenia więc mam wniosek  chodzi o to aby do każdej z ulic wymienionej w obwodzie 

tabelarycznie przypisać liczbę wyborców  proszę jeśli to możliwe o taka informacje zaraz po 

świętach. A co do rzetelności  mojej oceny  nie wycofuje się z tego stwierdzenia ponieważ 

bardzo rzetelnie to byłoby zrobione  jak byłoby 6,87  a nie 6,23 i 7,1 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  poprosił o przygotowanie  takiej informacji 

dla Radnego Henryka Fraszka. 

Naczelnik Wydziału AO – poinformował ,że  taka informacje przygotuje po 10 kwietnia ze 

względu na  swoja nieobecność w pracy (urlop) 

Radny Henryk Fraszek – zapytał P. Burmistrza czy można zrealizować to technicznie szybciej 

Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował ,że taka informacja zostanie przygotowana po 

świętach. 

Radny Jan Myslecki – podkreślił ,że w roku 2010  nie było rzetelnie zrobione to trzeba 

poprawić  chciałem przypomnieć  ,że za ta nierzetelnością głosowałeś jak wszyscy  było 

jednomyślnie  tak ,że jakoś to wybiórczo wszystko traktujesz. 

Do punktu 8 porządku obrad 

 Zamknięcie obrad. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 15.50 

 

                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                               Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                           Janusz Kędzia  

Protokółowała 

B.Maj 

 

 


