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Protokół  Nr XLVI /2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 28.02.2018 roku. 

 

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

Jarosław Przybył  - 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  

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Opinie Komisji 

a/ nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ligota Górna, 

b/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Kujakowice Górne, 

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 w   

   placówkach oświatowych Gminy Kluczbork, 

d/przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty    

   budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru,   

e/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty   

    budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,   

f/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty   

   budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,   

g/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty   

   budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,   

h/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 
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i/ zmiany w WPF-ie, 

j/ przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kluczbork na lata    

  2018-2021.  

k/ uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń   

  wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 będących  

  w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM sp. zo.o  

  w Kluczborku, 

l/ nadania imienia Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Kluczborku, 

m/ zmiany nazwy Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku, 

n/ wyrażenia opinii dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) oraz    

   wkładu pieniężnego do Spółki "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie   

   w zamian za objęcie udziałów w spółce 

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.Sprawozadanie z działalności  Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od     

     01.07.2017 r.  do 31.12.2017 r. 

7.Infromacja Burmistrz o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36    

     ust.1-3 i ust.5 i wydanych decyzjach, o których mowa  w ust. 6 i 7 ustawy   

    z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  za okres od     

     01.01.2017 do 31.12.2017 r. 

8.Przyjęcie do wiadomości wykazów umorzeń należności pieniężnych  za II     

     półrocze 2017r.  

9.Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z działalności Straży Miejskiej  

   w  Kluczborku za 2017 r. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                          

 

Do punktu 1 porządku Obrad 

Sprawy porządkowo – organizacyjne 

a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej   

w Kluczborku Janusz Kędzia 
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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 

Podczas Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia wręczyli okolicznościowy puchar Panu 

Adamowi Sokołowskiemu za promocję Kluczborka na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 

w Pjongczang. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Adama flaga Kluczborka wielokrotnie 

była pokazywana podczas relacji telewizyjnych, czy to podczas skoków narciarskich, czy też 

innych zimowych dyscyplin olimpijskich. Była to już kolejna olimpiada Pana Sokołowskiego, 

który jest wielkim miłośnikiem sportu i wielokrotnym Mistrzem Polski Kibiców Sportowych. 

 Pan Adam poinformował, że planuje uczestniczyć w kolejnych olimpiadach, oczywiście 

zawsze z flagą Kluczborka. 

W imieniu Rady Miejskiej wszystkich mieszkańców Gminy Kluczbork serdecznie 

dziękujemy za promocję Kluczborka na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang.  

c/ przyjęcie protokołu z  sesji  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XLIV/18 z dnia 31.01.2018r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 31.01.2018r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

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

Protokół Nr XLV/18 z dnia 12.02.2018r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 12.02.2018r.  

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

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta,  Z-ca Burmistrza i Skarbnik. 
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W dniu 22 lutego  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kluczborku.      

 W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.  

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

i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  i  wizyta w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kluczborku.      

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

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

 i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

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

W dniu 26 lutego  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

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 lutego 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 lutego 2018 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik, 
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Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony 

Środowiska.  

Na posiedzeniu  w dniu 22 lutego  2018 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 28 lutego 2018 r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji  

Jan Myślecki,  

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał. 

Obecnych na sali 18 radnych 

a/Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości 

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

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

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVI/443/18 

 

b/ Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Kujakowice Górne, do 

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

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVI/444/18 

 

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 w  placówkach 

oświatowych Gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

Nr XLVI/445/18 

 

d/ Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie 

lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru, do tego projektu uchwały  Radni 

nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie 

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

podjęta i nadano jej Nr XLVI/446/18 
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e/ Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, do tego projektu uchwały  Radni 

nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie  

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

podjęta i nadano jej Nr XLVI/447/18 

   

f/ Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie 

lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, do tego projektu uchwały  Radni 

nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie  

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

podjęta i nadano jej Nr XLVI/448/18 

  

g/ Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie 

lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, do tego projektu uchwały  Radni 

nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie  

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

podjęta i nadano jej Nr XLVI/449/18 

   

h/ Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 

projektu uchwały Burmistrz  wyjaśnił - ponieważ nie na wszystkich komisjach zostało 

wyjaśnione  chodzi o zadanie  ,które na poprzedniej sesji wprowadzaliśmy za  290.000,00 tyś 

chodzi o oświetlenie drogi rowerowej do Bogdańczowic  zostaje 150.000,00 zł udało się 

ustalić  z Generalna Dyrekcja  Dróg i  150.000,00 zł  przeznaczyć na zadanie „Budowa 

rowów odwadniających i  drogę gminną  w Kuniowie. 

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej  Alfred długosz zapytał a co w zamian będzie 

wykonywane w  Bogdańczowicach.  

Burmistrz Jarosław Kielar –na terenie Bogdańczowic  - oświetlenie ,odwodnienie drogi ,która 

jest bardzo złym stanie . 

Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod 

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

została podjęta i nadano jej Nr XLVI/450/18 
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i/ Projekt uchwały w sprawie  zmiany w WPF-ie, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli 

uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

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

jej Nr XLVI/451/18 

 

j/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy 

Kluczbork na lata   2018-2021. do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

jej Nr XLVI/452/18 

  

k/ Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń  wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 będących  

w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM ” sp. zo.o w Kluczborku, do 

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

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVI/453/18 

 

l/ Projekt uchwały w sprawie  nadania imienia Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia  

w Kluczborku, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 

Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  

19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVI/454/18 

 

m/ Projekt uchwały w sprawie  zmiany nazwy Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

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

Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  

19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVI/455/18 

 

n/ Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia opinii dot. wniesienia wkładu niepieniężnego 

(aportu) oraz  wkładu pieniężnego do Spółki "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie   

w zamian za objęcie udziałów w spółce 

Burmistrz Jarosław Kielar wyjaśnił  ,że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. 

wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) oraz  wkładu pieniężnego do Spółki "EKO-

REGION" z siedzibą w Bełchatowie  w zamian za objęcie udziałów w spółce- otrzymaliśmy 
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informacje od Prezesa spółki ,że  największy udziałowiec  gmina  wyraziła zgodę na wykup 

wierzytelności jesteśmy 5  największym udziałowcem. Jest to dla nas korzystne  jest to dobre 

finansowanie a chodzi o nieruchomośći na której są nieużytki .Wchodząc do spółki 

wchodziliśmy z 8 udziałami  - udziały  rosną 

Radny Zdzisław Piech zapytał - jaki grunt przekazujemy? 

Burmistrz Jarosław Kielar –grunt   wartości prawie 1 mln zł 

Przewodniczący Rady Miejskiej   przedstawił załącznik do projektu uchwały a mianowicie  

Wykaz nieruchomości gruntowych objętych aportem 

a) działka nr 191/8 ark.m. 1 o pow. 1,2600ha, ob. Gotartów, KW OP1U/00045103/9 

b) działka nr 191/31 ark.m. 1 o pow. 2,7836ha, ob. Gotartów, KW OP1U/00041204/9 

c) działka nr 191/17 ark.m. 1 o pow. 0,0600ha, ob. Gotartów, KW OP1U/00042399/9 

Po zakończonej dyskusji  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 XLVI/456/18 

 

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, 

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

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta Kluczborka w następujących sprawach:  

 

B-1-  umowa- Teatr Otwarty KIM Częstochowa -koncert Alicji Majewskiej  i Włodzimierza 

Korcza. 

B-3- umowa Miejski Klub Sportowy -wsparcie realizacji zadań w zakresie  tworzenia 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork. 

B-30- umowa Krzysztof  Nowicki Dariusz Wesołowski PROMEDIA  zapewnienie dostępu  

do Internetu dla odbiorców indywidualnych oraz  Centrów Integracji Cyfrowej w Gminie 

Kluczbork. 
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B-32- umowa - Radio DOXA promocja antenowa informacja o pracy i wydarzeniach  

w Gminie. 

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 

Sprawozdanie z działalności  Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od   01.07.2017 r.  

do 31.12.2017 r. Wszyscy Radni Otrzymali i zapoznali się nie wniesiono uwag zatem  

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie  pozytywnie 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 

się. 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

Informacja Burmistrz o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36    

ust.1-3 i ust.5 i wydanych decyzjach, o których mowa  w ust. 6 i 7 ustawy  z dnia 27 marca 

2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 

Do punktu 8 porządku obrad 

Przyjęcie do wiadomości wykazów umorzeń należności pieniężnych  za II     

półrocze 2017r. Radni nie wnieśli uwag. 

Do punktu 9 porządku obrad 

Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z działalności Straży Miejskiej  

 w  Kluczborku za 2017 r. Radni nie wnieśli uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte 

jednogłośnie  pozytywnie 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się. 

 

Do punktu 10 porządku obrad 

 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący  zapoznał z  pismami ,które wpłynęły do Biura Rady : 



 10 

-Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  Uchwała Nr 749/2017 z dnia 22 stycznia w 

sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty  długu Gminy Kluczbork 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  Uchwała Nr 34/2018 z dnia 22 stycznia w 

sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej 

Gminy Kluczbork na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Radnych z Notatka Służbową  dotyczącą  oględzin 

lokalu przy ul. Kujakowickiej 9/11 w Kluczborku  

Pacjenci Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzalżnień Alkoholowych w Kluczborku w 

związku z zamiarem likwidacji ośrodka.- Pismo przekazuje do P.Burmistrza. Burmistrz 

Jarosław Kielar  poinformował ,że po likwidacji  w/w ośrodka tą działalność przejmie 

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia  ul. Wolności 6 

 

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych  zwrócił się pismem do Rady Miejskiej w sprawie  

zwiększenia wydatków na poprawę efektywności energetycznej budynku przy ul. 

Kujakowiciej 1 w Kluczborku  o kwotę 115.000,00zł – pismo kieruję do Burmistrza  

L.S. mieszkanka Kluczborka zwróciła się do Rady  Miejskiej  w sprawie wymiany okien  -

pismo przekazać do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych.  

Pismo Pana J.P. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych – Rada podtrzymuje 

stanowisko zawarte w piśmie  A0.BR.0002.37.2017.BM z dnia 12.06.2017r.  

Burmistrz  Jarosław Kielar  poinformował o projekcie uchwały w sprawie inicjatywy  lokalnej  

zostanie ona przedłożona na następna sesje  po zebraniu podpisów. 

Do punktu 11 porządku obrad 

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                          

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 

 

 


