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Protokół  Nr XLIX/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 21.05.2018 roku. 

 

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym wnioskuje o zwołanie sesji Rady 

Miejskiej na dzień 21.05. 2018r na godzinę 14.30  celem podjęcia uchwały  

w sprawie  podjęcia uchwały w sprawie  określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu 

kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork na rok 2018 

 

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

Janusz Kallus, Kalitan Maciej   - lista obecności w załączeniu. 

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

Burmistrza Roman Kamiński  , Sekretarz Gminy 

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, 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork na rok 

2018    

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

 5. Wolne wnioski i informacje. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 porządku Obrad 

Sprawy porządkowo – organizacyjne 

a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  

 

b) Przewodniczący Obrad stwierdził, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 18 radnych, 
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zatem obrady i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek 

obrad.  

 

Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej  . Po odczytaniu porządku i 

nie wniesieniu uwag do porządku obrad Przewodniczący  przystąpił do  jego realizacji 

 

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: 

 

a)Projekt uchwały w sprawie  określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na 

terenie Gminy Kluczbork na rok 2018  w tym punkcie  głos zabrał Burmistrz Jarosław Kielar 

informując Radnych ,że  uchwałę  należy podjąć aby dotrzymać terminu. Wniosek o ujecie 

w wykazie  kąpielisk składa organizator kąpieliska. Zbiornik ,który mamy będzie służył do 

kąpieli dla wszystkich mieszkańców. Pewne rzeczy musza być formalnie  zrobione .Wody 

Polskie muszą wydąć opinię  nie przejęto zbiornika więc nie mogą tej decyzji wydać. Musi 

być uchwała podjęta przez Radę, inne procedury będziemy wykonywać. 

Radny  Henryk Fraszek zapytał dlaczego od 1 czerwca.  

Burmistrz poinformował ,że wynika to z ustawy. 

 W tym punkcie porządku obrad  nikt więcej nie zabrał głosu zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały  i w wyniku głosowania głosami 18 za, 0 

przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIX/484/18 

 

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 

Wolne wnioski i informacje. 

Burmistrz Jarosław Kielar poinformował ,że w dniu 25 maja w piątek będzie podpisana 

umowa na wykonanie kładki na zbiorniku z terminem wykonania  31.10.2018r firma wejdzie 
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na budowę po sezonie ok. 31 sierpnia br. Woda na zbiorniku spełnia wszystkie normy. Opieki 

nad zbiornikiem nie ma żadnej  my musimy zadbać o teren. 

Burmistrz  poinformował także o  przygotowaniach do przetargu na obwodnicę  

Radny Tomasz Michalak zwrócił się  z prośba o  odpalenia światła przy fontannie  przy  

ul. Kościuszki. 

 

 

Do punktu 6 porządku obrad 

 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 15.00 

 

                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                               Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                            Janusz Kędzia 

Protokółowała 

B.Maj 

 

 

 

 

 


