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Protokół  Nr L/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 29.05.2018 roku. 

 

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

Radny Konarski Stanisław   - lista obecności w załączeniu. 

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

Roman Kamiński  , Skarbnik Gminy Piotr Lewald ,Sekretarz Gminy Joanna Niedźwiedź,. 

Prezes „Hydrokomu „ Artur Witek, Przedstawiciele Administracji Samorządowej, , Sołtysi 

Wsi 

Obrady rozpoczęto o godz.: 13:30 

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 sesji  

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   Opinie Komisji 

a/ sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od     

    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez   

    właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b/ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, 

c/ powołania Rady Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku na lata 2018-2022, 

d/ ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za   

    korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych  przedszkolach i oddziałach   

    przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork, 

 e/zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

    w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody  „Bażany”, 

f/ zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów   

   alkoholowych ,  

g/ ustalenia dla terenu Gminy Kluczbork maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów   
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   alkoholowych przeznaczonych  do spożycia poza  miejscem sprzedaży jak i w miejscu    

   sprzedaży, 

h/ Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego, 

i/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

j/ 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.Przyjęcie do wiadomości: 

1) Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kluczbork za 2017 rok,  

2) Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby     

    związane z realizacją zadań. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. 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 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 

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi oraz Burmistrzem Miasta Kluczborka  

podziękowali  Młodzieżowej Radzie Miejskiej za  prace  w czasie ich kadencji  oraz wręczyli  

.Podziękowali również opiekunowi młodzieżowej Rady Miejskiej Radnemu Tomaszowi 

Michalakowi. 

„W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Kluczborku w latach 2016-2018 pragnę wyrazić podziękowania za pełną zaangażowania 

pracę na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy. 



 3 

Samorząd lokalny powstał, by władza była bliżej ludzi. Samorząd młodzieżowy natomiast 

powstał, by młodzież była bliżej władzy, by służyła swoją pomocą w podejmowaniu decyzji 

ważnych również dla młodych mieszkańców naszej gminy, 

Wraz z wyrazami wdzięczności proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym 

oraz spełnienia pragnień i marzeń.” 

Burmistrz podkreślił ,że  Młodzieżowa Rada Miejska bardzo dobrze promowała Kluczbork 

Pomysł z adaptacja skate parku  będzie zrealizowany do końca czerwca.br. jest już po 

przetargu . To jest pomysł  młodzieży  spojrzenie  młodych ludzi na działanie samorządu jest 

bardzo dobre i potrzebne. dziękujemy za opiekę nad młodzieżą. 

Radny Tomasz Michalak- podziękował  Wysokiej radzie oraz Burmistrzowi  i poinformował  

,że  tymi młodymi ludźmi można wiele projektów . 

obecnych na sali obrad  17 radnych  

c/ przyjęcie protokołu z  sesji  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XLVIII/18 z dnia 25. kwietnia.2018r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 25.kwietnia 2018r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

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

 

d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

W dniu 23 maja   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrza Miasta, Skarbnik i pracownik Wydziału 

Gospodarki Miejskiej  

                   

W dniu 24 maja   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 i Skarbnik.  

 

 

W dniu 23 maja   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  

i Socjalnych. 
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Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta w Komendzie Powiatowej 

Policji w Kluczborku.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta ,Skarbnik i Naczelnik Wydziału  Ochrony 

Środowiska i  Leśnictwa.  

 

 

W dniu 29 maja 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 28 maja  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola Wydziału Finansowego. 

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta, Skarbnik i pracownik Wydziału 

Gospodarki Miejskiej. 

 

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 23 maja  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 23 maja  2018 r. analizując materiały Komisja  

zawnioskowała o dopisanie w projekcie uchwały „h” w sprawie Kluczborskiego Budżetu 

Obywatelskiego do załączonego Regulaminu  punktu, który podzieli  miasto na dwa obszary 

głosowania z kwotą  po 125.000,00 zł . 
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Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik, 

 

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

Środowiska.  

Na posiedzeniu w dniu 24 maja  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 29 maja 2018 r.  analizując materiały Komisja  

 pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 

Przewodniczący  Komisji Jan Myślecki,  

 

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał. 

obecnych na sali obrad  17 radnych  

a/ Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od   właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w 

zamian za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 

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

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

Nr L/485/18 

 

b/Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

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

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

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

jej Nr L/486/18 

 

c/ Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku na 

lata 2018-2022, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
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Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poddał  projekt  pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

Nr L/487/18 

d/Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych  

przedszkolach i oddziałach  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

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

Nr L/488/18 

 

 e/Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody  

„Bażany”, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej  Janusz Kędzia poddał  projekt  pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17 

za,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr L/489/18 

 

f/Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc 

sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych , do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli 

uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poddał  projekt  pod głosowanie 

i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została 

podjęta i nadano jej Nr L/490/18 

g/Projekt uchwały w spawie ustalenia dla terenu Gminy Kluczbork maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż  napojów  alkoholowych przeznaczonych  do spożycia poza  miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu    sprzedaży, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag 

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

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

nadano jej Nr L/491/18 

obecnych na sali obrad  18 radnych  

h/ Projekt uchwały w sprawie Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz Jarosław 

Kielar wyjaśnił  ponieważ wniosek na Komisji Budżetu został przyjęty podział miasta  został  

zrobiony tak jaki mamy   dla przeprowadzenia wyborów do samorządu miasto zostanie  
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podzielone na dwa obszary  „stare i nowe miasto” Kwota po 125.000,00zł-zmiana nastąpiła w 

Regulaminie § 1 pkt.4. W celu realizacji KBO Miasto Kluczbork dzieli się na dwa obszary. 

Wykaz ulic w danym obszarze zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w  pkt.6 

kwota z  Budżetu Gminy  Kluczbork ,której dotyczy  KBO wynosi nie więcej niż 

250.000,00zł w roku budżetowym, po 125.000,00zł na realizację  zadań w obszarze o którym 

mowa w ust.4. W § 2 pkt.4  koszt realizacji  pojedynczego projektu realizowanego w obrębie 

obszaru ,o którym mowa w § 1 ust.4 nie może przekraczać 125.000zł. Jeżeli w danym 

obszarze  będą występować  dwa projekty 60.000,00zł i,65.000,00zł  a nie znajdą akceptacji 

mieszkańców to będą realizowane w danym obszarze dwa projekty. W § 3 pkt.3 Jeżeli w 

wyniku przeprowadzonej analizy okaże się ,że złożony wniosek: nie zawiera istotnych 

informacji potrzebnych do analizy ,przekracza pulę środków określoną w  § 5 pkt.12. Za 

wybrane do realizacji uznaje się  zadania, które uzyskały największą liczbę głosów  w danym 

obszarze aż do wyczerpania puli 125.000,00zł przypadającej na realizację projektów w danym 

obszarze. To są zmiany ,które pociągnęły za sobą podział miasta i proszę o przyjęcie w/w 

projektu uchwały.  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek Komisji  Kultury, 

Oświaty Sportu i Turystyki  pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw 

,0 wstrzymujących się wniosek został przyjęty   

obecnych na sali obrad  19 radnych  

Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poddał  projekt wraz z przyjętym wnioskiem  

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

uchwała została podjęta i nadano jej Nr L/492/18 

 

i/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie po stronie 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 L/493/18 

 

j/ Projekt uchwały w sprawie zmiany  w wieloletniej prognozie finansowej 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 L/494/18 

Do punktu 4 porządku obrad 



 8 

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  13.04.2018 r.  do  15.05.2018 r. 

Na posiedzeniu w dniu 28 maja  2018 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 

działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił Z-ca Burmistrza w następujących sprawach: 

A-4 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 

A-7 -powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ”Remonty cząstkowe dróg gminnych 

bitumicznych -Gmina Kluczbork 

A-8 - powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ”Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych 

gruntowych tłuczniem  

A-14- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży  

B-20 -umowa P.P.U Figler – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta 

Kluczborka 

C-6 -Dolina Stobrawy  Sp. z o.o-„Rewitalizacja Parku Dzierżona i utworzenie ścieżki  

edukacyjnej na temat roślin miododajnych.  

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 

Przyjęcie do wiadomości : 



 9 

Przyjęto do wiadomości Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kluczbork za 2017 

rok. 

Przyjęto do wiadomości Sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 

2017 roku  oraz potrzeby związane z realizacją zadań  

Do punktu 7 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Pismo p. D S.  w sprawie  udzielenia dotacji na modernizacje ogrzewania. odpowiedz 

znajduje  się w Biurze Rady  do zapoznania się. 

Pismo p. I.P. w sprawie zwrotu  działki  - odpowiedz do zapoznania się w Biurze Rady 

Do wiadomości  Rady Miejskiej wpłynęło pismo   Kuchnia Caritas  w Kluczborku w sprawie  

pomocy w zakupie samochodu. – pismo do w zapoznania się  w Biurze Rady . 

Gorzów Śląski  zaprasza Radnych  do wzięcia udziału w mistrzostwach tenisa stołowego  

samorządowców   dla zainteresowanych pismo w Biurze Rady. 

Radny  Zdzisław Pięch  poprosił Burmistrza o informacje w sprawie budowanej kładki na 

zalewie  oraz   dalszych  prac  związanych z budowa obwodnicy  Kluczborka. 

Burmistrz Jarosław Kielar – wyjaśnił – w sprawie kładki -  w piątek została podpisana umowa 

z Firma z Tarnowa  jest to na etapie projektowym  podstawa metalowa  pozostałe części z 

drewna. Prace ruszą po sezonie letnim  do końca października kładka zostanie oddana. 

Obwodnica- ogłoszony został przetarg  zobaczymy jakie będą ceny – i będziemy ruszać z 

budową  -przewidujemy zakończenie  prac i oddanie do użytku   w  2020 roku. 

Do punktu 8 porządku obrad 

 Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 14.45 

 

                                                                                                    Przewodniczący 

                                                                               Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                           Janusz Kędzia  

Protokółowała 

B.Maj 

 

 

 

 


