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Protokół  Nr XLVIII/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 25.04.2018 roku. 

 

Na stan 21radnych w sesji wzięło udział 18 radnych – nieobecni na sesji  Radni :Jacek Lech , 

Janusz Kędzia, 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 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski Pogratulował w imieniu Rady 

Miejskiej Panu Tomaszowi Michalakowi za zdobycie tytułu „Człowiek Roku powiatu 

kluczborskiego w kategorii Samorządność i społeczność lokalna” Radny Rady Miejskiej 

w Kluczborku, został nominowany za opiekowanie się Młodzieżową Radę Miasta, z którą 

wpadł na pomysł przystąpienia do akcji Hejt Stop, polegającej na zamalowaniu wulgarnych 

napisów na ścianach zastępując je barwnymi muralami. 

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/ przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury  

   w Kluczborku, 

b/ przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona  

     w Kluczborku, 

c/ przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki      

    Publicznej w Kluczborku, 

d/ określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace   

   konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku   

    wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji, 
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e/ powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kluczborku, 

f/ uchylenia uchwały Nr IX/118/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  

   30 maja 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu  Straży Miejskiej  

    w Kluczborku,  

g/ zmian w budżecie po stronie wydatków, 

h /zmian po stronie dochodów, wydatków i rozchodów,  

i/ zmiany  w wieloletniej prognozie finansowej. 

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. 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.  

Obecnych na sali 17 radnych 

 

Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,że uległ 

zmianie w formie i elementach projekt uchwały oznaczony lit „f” i  wprowadzono do 

porządku obrad  projekt uchwały oznaczony lit „h” zatem  poddaje porządek obrad  pod 

głosowanie . W wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się porządek 

został przyjęty  . Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Obrad  przystąpił do  jego 

realizacji 

c/ przyjęcie protokołu z  sesji  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XLVII/18 z dnia 28 marzec 2018r.  
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Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 28 marca 2018r.  

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 18 kwietnia 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i 

Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik. 

                   

W dniu 19 kwietnia  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i świetlice wiejskie 

W posiedzeniu uczestniczył Skarbnik Gminy.  

 

W dniu 18 kwietnia  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 

Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta w jednostkach OSP Biadacz i 

Kuniów. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik.  

 

W dniu 25 kwietnia  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta i Skarbnik.  

 

W dniu 23 kwietnia  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola – dowozy uczniów . 

W posiedzeniu uczestniczyła dyr. Administracji Oświaty.  
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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 Krzysztof Lewandowski  poprosił o odczytanie  opinii  

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 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 18 kwietnia 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 19 kwietnia 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 25 kwietnia 2018 r.  analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał 

Przewodniczący Jan Myślecki,  

Po odczytaniu opinii Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia 

uchwał. 

Obecnych na sali 18 radnych 

 

a/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu 

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski 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 XLVIII/475/18 

 

b/projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana 

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt uchwały pod 

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

została podjęta i nadano jej Nr XLVIII/476/18 

 

c/projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki  Publicznej w Kluczborku, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł 

uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt 

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVIII/477/18 

 

d/projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 

Kluczbork na prace  konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku   

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji, do tego projektu 

uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Lewandowski poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

Nr XLVIII/478/18 

 

e/projekt uchwały w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kluczborku, do 

tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku 

głosowania głosami 17 za,0 przeciw,1 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XLVIII/479/18 

 

f/projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/118/07 Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu  Straży Miejskiej  w Kluczborku, do 

tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku 
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głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 

jej Nr XLVIII/480/18 

 

g/projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków, do tego projektu 

uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Lewandowski poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

XLVIII/481/18 

 

h /projekt uchwały w sprawie zmian po stronie dochodów, wydatków i rozchodów, do tego 

projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku 

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

jej Nr XLVIII/482/18 

 

i/Projekt uchwały w sprawie zmiany  w wieloletniej prognozie finansowej. do tego projektu 

uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Lewandowski poddał projekt uchwały pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

Nr XLVIII/483/18 

 

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. 
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Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 

Kluczborka za okres od  15.03.2018 r.  do  12.04.2018 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 

działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami i zapytała o: 

A-10  - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru partnera spoza sektora 

finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania  

i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego w związku 

z planowanym ubieganiem się gminy Kluczbork  

o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie 

9.1.1,Wsparcie kształcenia ogólnego osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 

Odp.-W związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z 

obszaru  9.1.1 Wsparcie Kształcenia Ogólnego,9.1 Rozwój edukacji, postanowiliśmy 

aplikować do tego projektu. Ze względu na to że środków finansowych jest ok. 2800.000  

 a więc niewiele do podziału to  projekt musi być napisany bardzo rzeczowo i profesjonalnie. 

Administracja Oświaty ani jednostki oświatowe nie dysponują kadrą która jest 

wykwalifikowana w pisaniu i realizacji projektów samodzielnie. Dlatego postawiliśmy na to 

aby firma zewnętrzna wspomogła nas w napisaniu wniosku i w późniejszej realizacji.  

W związku z powyższym zgodnie z wytycznymi możemy  ogłosić konkurs na wybór 

partnera, który będzie nas wspomagał w tych działaniach. Oczywiście po dokonaniu wyboru 

podpisuje się z takim partnerem umowę w zakresie realizacji , za jakie działania kto jest 

odpowiedzialny i wycenia się tą pracę finansując ze środków z projektu.  

B-15 – umowa – Firma Gaila Elektro Armin Gogolin -budowa oświetlenia  

ul. Kantora i Podkowińskiego - kwota po przetargu    

B-16 – umowa- Zakład Elektroinstalacyjny OLDA  Chudoba -budowa oświetlenia drogi 

gminnej w Żabińcu -kwota po przetargu 

C-1- Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu-rekrutacja uczestników do 

programu oraz realizacja zajęć profilaktycznych z młodzieżą  zgodnie z założeniami 

merytorycznymi programu Fred goes net. 

Odp.-9 kwietnia 2018 r. Gmina Kluczbork zawarła porozumienie z Stowarzyszeniem 

Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu na realizację programu wczesnej interwencji wobec 

młodych osób, które zostały nakryte na zażywaniu środków psychoaktywnych ( alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy ). Projekt jest pn.:" Fred Goes Net" finansowany jest ze źródeł 
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Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w związku z czym Gmina Kluczbork nie 

ponosi żadnych kosztów z jego realizacji.  

 

Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji  Janusz Kallus 

-dyskusja, 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji zatem Przewodniczący Obrad  Krzysztof 

Lewandowski   przystąpił do głosowania nad  jego przyjęciem  

-przyjęcie sprawozdania. 

W wyniku głosowania głosami 18 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się  sprawozdanie zostało 

przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 

Do punktu 6 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski  przypomniał o zbliżającym się  

terminie  złożenia   oświadczeń majątkowych . 

-pismo  dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody Bażany oraz prośba o zaopiniowanie projektu planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody  Bażany  - przekazuje do Burmistrza. 

- pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu  dot. skargi na uchwałę Rady 

Miejskiej w sprawie podziału gminy Kluczbork na okręgi wyborcze skarga została oddalona 

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I w dniu 6 kwietnia 2018r. i uznana została 

za  bezzasadną. (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu  dot. skargi  do 

zapoznania się  w Biurze Rady) 

- pismo  dotyczące : proekologiczne projekty antysmogowe finansowane z zielonego budżetu 

samorządowego  - przekazuje do Burmistrz  

-pismo do  wiadomości Rady Miejskiej  a adresowane do p. I.P. zam. Bąków –  Radni zostali 

zapoznani z treścią pisma. 

- Starosta Kluczborski Piotr Pospiech zaprasza do wzięcia udziału w obchodach  227 

Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  oraz  obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa 

które odbędą się w dniu 8 maja 2018r. 

Burmistrz Jarosław Kielar poinformował – 7 maja 2018 r. o godzinie 12:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku zostanie podpisana umowa na 

dofinansowanie do VI, ostatniego etapu budowy obwodnicy miasta Kluczborka od ronda w 

Smardach do ronda na ulicy Byczyńskiej w Kluczborku - 8,213 km. Całkowity koszt 
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inwestycji to 18,5 mln zł, a wysokość dofinansowania to 9,2 mln zł. Budowa tego odcinka 

ma zostać ukończona w 2020 r. 

7 maja o godzinie 13:00 odbędzie się uroczyste zakończenie prac związanych z realizacją 

zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie 

do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych.” współfinansowanego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

„Hydrokom” w dniu wczorajszym otrzymał  zatwierdzone taryfy wodne   nie zostały one 

zmienione na przyszły rok  jest zerowa podwyżka  na rok 2020  o inflacje.  Duża inwestycja  

kanalizacyjne  Gotartów –Kujakowice Dolne i Górne będzie realizowana –przetarg będzie w 

2019r. duże zadanie 20.000.000,00 byłoby zrealizowane. 

Od 1 maja  zostanie zamknięty oddział wewnętrzny Powiatowego Szpitala w Kluczborku. 

Kładka na  zbiorniku  - będzie zrealizowana do końca października br – na podkładzie 

metalowym wykończona drewnem.  

Wiceprzewodniczący Alfred Długosz zapytał  o wiadomo ,że  Oddział  Ginekologiczny i 

Laryngologiczny będzie likwidowany. 

Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował ,że  na oddziale  Ginekologicznym też jest 

mniejsza obsada  nie chodzi o sprawy czy słyszałem czy nie  o laryngologii  nic nie słyszałem 

mowie o tym co jest faktem . O innych oddziałach nie wiem jeżeli chodzi o zaniechanie  być 

może nie jest to dobrze funkcjonujący Oddział  szczególnie  ginekologiczny. I mówimy o tym 

co będzie zamknięte nie mówię o zagrożeniach . 

Do punktu 7 porządku obrad 

 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof 

Lewandowski   zamknął obrady sesji o godz.: 15.50 

 

                                                                                                  Wiceprzewodniczący 

                                                                               Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                 Krzysztof  Lewandowski 

Protokółowała 

B.Maj 
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