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Protokół Nr LI/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 28.06.2018 roku. 

 

Na stan 21radnych w sesji wzięło udział 20 radnych – nieobecny na sesji  Radny :Jacek Lech , 

- lista obecności w załączeniu. 

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

Roman Kamiński  , Skarbnik Gminy Piotr Lewald , Prezes „Hydrokomu” Artur Witek, 

Przedstawiciele Administracji Samorządowej , Sołtysi Wsi 

Obrady rozpoczęto o godz.: 14:45 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia i 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski 

 

Porządek Obrad 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 

b/ ustalenie porządku obrad, 

c /przyjęcie protokołów  z sesji – 21 maja i 29 maja 2018 r. 

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.  

3.1.uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu  z 

wykonania budżetu gminy za 2017 r. 

3.2-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2017 r. 

 -dyskusja 

3.3-protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 28 maja  2018 r. w sprawie  

 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 i sprawozdania finansowego  

gminy za 2017 r. 

3.4 uchwała Nr 7/18 z dnia 28 maja 2018 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z 

wykonania   budżetu gminy za 2017 r.  

3.5 uchwała Nr 8/18 z dnia 28 maja 2018 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka.  

3.6 uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku  Komisji 

Rewizyjnej. 

-dyskusja 
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4.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za rok 2017 wraz    

    ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za rok 2017, 

b/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka, 

c/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka, 

d/ zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja    

   2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  na modernizację     

  ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego   

  ogrzewania , 

e/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 

g/wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

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

   do których wygasło użytkowanie wieczyste na wskutek upływu okresu   

   ustalonego  w umowie, 

i/ zatwierdzenia  rocznego skonsolidowanego  bilansu Gminy Kluczbork  za rok 2017, 

j/ zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad  ponoszenia  odpłatności za   

   pobyt  w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego   

   pozbawionym, 

k/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów     

   zainwestowanych wsi Bogacica, 

l/uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń      

   wodociągowych i   urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki   

   Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp.zo.o w Kluczborku  na lata 2018-  

    2021  dla Gminy Kluczbork, 

m/przyjęcia projektu Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków   

     na terenie Gminy Kluczbork, 

n/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

o/ zmiany w WPF-ie , 

p/ zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek   

    wodnych, trybu  postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej          

     rozliczania, 

r/udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu  na realizację    

     zadania „Zaszczepienie  populacji rocznika 2012 przeciwko   
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     meningokokom typu C”, 

s/przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji projektu „Razem możemy   

    więcej”, 

t/ zmiany uchwały w sprawie zasad ,trybu przyznawania, pozbawiania  

    i  wysokości  stypendiów sportowych dla osób fizycznych, 

u/wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych  dla    

    podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy   

    Kluczbork. 

 

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

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej, 

-dyskusja, 

-przyjęcie sprawozdania. 

7.Przyjęcie do wiadomości: 

  Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami      

  pozarządowymi w roku 2017.  

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. 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 20 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 

obecnych na sali obrad  18 radnych  

c/ przyjęcie protokołu z  sesji  
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Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XLIX /18 z dnia 21.05.2018r. oraz L/18 z dnia 

29.05.2018r 

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji Nr XLIX /18 z dnia 21.05.2018r zatem 

Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 

przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty. Nikt z Radnych nie wniósł uwag do 

protokołu z  sesji L/18 z dnia 29.05.2018r. 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 27 czerwca    2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i 

Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2017 r. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik  

                  

W dniu 26 czerwca    2018 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2017 r. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Skarbnik.  

 

 

W dniu 27 czerwca    2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 

Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2017 r. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta ,Skarbnik  

 

 

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

i Gospodarki Miejskiej. 
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Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2017 r. 

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta i Skarbnik.  

 

W dniu 25 czerwca   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami. 

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 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r. 

 

3.1-uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu gminy za 2017r.  przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia   ( uchwała Nr 169/2018r z dnia 17 kwietnia 2018r .Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Kluczbork za 2017r.) 

 

3.2-rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2017r- Przewodniczący Obrad 

otworzył dyskusje nad  sprawozdaniem finansowym za 2017r. 

 

                                                            D Y S K U S J A  

 

 

Nikt z Radnych nie brał udziału w dyskusji 

 

3.3-  protokół Komisji Rewizyjnej Nr 42/18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia   

        sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 i sprawozdania finansowego  gminy za  

         2017r. przedstawił  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus 

 

3.4 - uchwałę Nr 7/18 z dnia 28 maja 2018r. Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z  
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         wykonania   budżetu gminy za 2017r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

         Janusz Kallus 

 

3.5 - uchwałę Nr 8/18 z dnia 28 maja 2018r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku  o  

         udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka przedstawił Przewodniczący  

         Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus 

 

3.6 – uchwałę Nr 305/2018 z dnia 19 czerwca 2018r.  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w 

Opolu w/s opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi z 

wykonania budżetu gminy za 2017rok.odczytał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz 

Kallus 

      

Z przyczyn osobistych Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  przekazał  

prowadzenie dalszej części obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Krzysztofowi 

Lewandowskiemu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia opuścił sale obrad. 

Dalszą cześć obrad prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski 

przystępując do realizacji porządku  sesji. 

 

 

Obecnych na sali 18 –tu radnych 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski  otworzył dyskusję 

 

 

D Y S K U S J A 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji  

 

 

a)W związku z brakiem głosów w dyskusji   Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Krzysztof 

Lewandowski  poddał pod głosowania  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za rok 2017  wraz ze sprawozdaniem z 
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wykonania budżetu Gminy Kluczbork za rok 2017 i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 

przeciw,0 wstrzymujący się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/495/18 

 

b/Kolejna uchwała  dotyczyła udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Kluczborka. 

Radni Miasta Kluczborka w wyniku głosowania głosami  18 za, 0 przeciw ,0 wstrzymujących  

się  podjęli uchwałę  i nadano jej Nr LI/496/18 

 

 

 

Do punktu 4 porządku obrad 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Obrad Krzysztof Lewandowski  poprosił o odczytanie  opinii Komisji 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca   2018 r. analizując materiały Komisja  

negatywnie zaopiniowała  projekt „c” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 

Kluczborka. 

Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch, 

 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

               Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca  2018 r. analizując materiały Komisja  

-projekt „c” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka  zaopiniowała  

negatywnie. 

Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik, 

 

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

Środowiska.  

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca  2018 r. analizując materiały Komisja  

-projekt „c” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka  zaopiniowała  

negatywnie. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński, 

 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

          Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca  2018 r.  analizując materiały Komisja  
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 - projekt „c” w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka  

zaopiniowała  negatywnie. 

Przewodniczący  Komisji Jan Myślecki,  

 

Po odczytaniu opinii Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał. 

obecnych na sali obrad 18  radnych  

c/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka. 

Projekt ten został zaopiniowany  przez komisje negatywnie nikt w sprawie projektu 

uchwały nie zabrał głosu  zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 0 za 17 

przeciw 1 wstrzymujący się uchwała nie została podjęta. 

 

 

d/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z 

dnia 25 maja   2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  na modernizację     

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego  ogrzewania , do 

tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za 

0,przeciw 0,wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/ 497 /18  

 

e/Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego, do tego projektu 

uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

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

przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/498 /18  

 

f/Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, do tego projektu 

uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

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

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/499/18  

 

g/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do tego 

projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
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Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za 

0 przeciw 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/500/18  

 

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

nieruchomości w stosunku   do których wygasło użytkowanie wieczyste na wskutek upływu 

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie 

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

podjęta i nadano jej Nr LI/501/18  

 

i/Projekt  uchwały w sprawie  zatwierdzenia  rocznego skonsolidowanego  bilansu Gminy 

Kluczbork  za rok 2017, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie 

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

podjęta i nadano jej Nr LI/502 /18  

 

j/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad  ponoszenia  

odpłatności za  pobyt  w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego   

pozbawionym, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

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

jej Nr LI/503/18  

 

k/Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów   zainwestowanych wsi Bogacica,  

Przewodniczący obrad  przystąpił do głosowania w spawie nieuwzględnienia uwag do planu   

złożone  przez osoby fizyczne a zatem: 

1)  12.06.2017    1.a Sprzeciw wobec umiejscowienia drogi publicznej przebiegającej 

przez działki nr 902/148 k.m. 3 i 149 k.m. 3 Projektowana droga stanowi istotny element 

systemu komunikacyjnego (ciąg drogi lokalnej odciążającej ul. Krzywą, której nie 

można poszerzyć ze względu na istniejącą zabudowę.) 

Za nieuwzględnieniem 1 uwagi do planu    głosowało 18 za ,0 przeciw 0 wstrzymujących się                                            
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2) 03.07.2017  Przeznaczenie części działki nr 64 km 4 pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną na obszarze ok. 25m - 30m od frontu działki oraz przesunięcie linii 

zabudowy bliżej drogi. Przyjęcie uwagi skutkuje koniecznością uzyskania zgody 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych klasy III na cele 

nierolnicze. W związku z brakiem wniosku na etapie przystąpienia do mpzp w 

powyższym zakresie, wniosek rolny musiałby przejść od nowa pełną procedurę. 

 

Za nieuwzględnieniem  2 uwagi do planu    głosowało 18 za ,0 przeciw 0 wstrzymujących się                                            

 

 

3) 24.05.2018  Sprzeciw wobec umiejscowienia drogi publicznej przebiegającej przez 

działki nr 902/148 i 149 k.m.  Projektowana droga stanowi istotny element systemu 

komunikacyjnego (ciąg drogi lokalnej odciążającej ul. Krzywą, której nie można 

poszerzyć ze względu na istniejącą zabudowę.). Droga została zaprojektowana w planie 

z roku 2008. 

 

Za nieuwzględnieniem 3 uwagi do planu    głosowało 18 za ,0 przeciw 0 wstrzymujących się                                            

W związku z nieuwzględnieniem uwag  do planu  oraz brakiem uwag Radnych 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie 

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

podjęta i nadano jej Nr LI/504/18  

 

l/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń   wodociągowych i   urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki   

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp.zo.o w Kluczborku  na lata 2018-  

2021  dla Gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie 

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

podjęta i nadano jej Nr LI/505 /18  

 

m/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu  dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały Radni nie 

wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał 
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projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących 

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/506 /18  

 

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

projektu uchwały Radny Stanisław Konarski  złożył  poprawkę  :zawnioskował o podział 

środków   na sport a mianowicie 

UKS Mickiewicz ( piłka siatkowa I liga 110.000,00zł 

Gminne Zrzeszenie LZS ( piłka nożna ) 15.000,00zł 

Kluczborski Klub Karate -15.000,00zł 

UKS „Junior” ( klub pływacki ) 15.000,00zł 

UKS „Jedynka” (piłka siatkowa dziewcząt)-15.000,00zł 

UKS ”Stobrawa” (klub kolarski) -15.000.00zł 

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „FANBALL”-15.000,00zł 

Klub Wspinaczkowy „Zawrat”-15.000,00zł 

MKS Kluczbork (piłka nożna dzieci i młodzieży ) -15.000,00zł  

Kontaktowałem się z przedstawicielami klubów  z dofinansowania zrezygnowali  UKS 

„Baszta „ piłka ręczna mężczyzn . Zadaniem własnym gminy jest wspieranie sportu dzieci i 

młodzieży a nie  sportu zawodowego-wyczynowego dorosłych. Kontaktowałem się z  

działaczami klubów  i te środki  by się przydały żeby mogli funkcjonować przez wakacje. 

Powiat zadeklarował ,ze przeznaczy 110 tys   dla UKS „Mickiewicz „ ale na koniec  roku. 

Wnoszę  imienne głosowanie. Nad tymi zmianami i projektem uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski zapytał  czy p. Radny był 

uprzejmy przed sesja i komisjami dyskutować o tym  ze Skarbnikiem.  Zaskoczył nas Pan 

.tym wnioskiem. 

 

Jan Myslecki – odbyła się komisja  budżetu nie było żadnych wniosków według mojej wiedzy  

komisja powinna  pracować nad wnioskiem  ponadto wcześniej wniosek powinien być 

złożony na piśmie ( wcześniej ) celem konsultacji z Burmistrzem i Skarbnikiem  

 

Janusz Kallus – złożony wniosek  na sport kwalifikowany i nie kwalifikowany uważam za 

słuszny jednakże  ze względów formalnych nie możemy go przyjąć my jesteśmy w punkcie  

zmiany po stronie dochodów i wydatków   - w budżecie środki klasyfikujemy na  określony 

cel  - podziału dokonuje  skarbnik względnie komisja powołana. A w tej chwili nie możemy  

zapisać w tej fomie. 
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Radny Stanisław Konarski – jeżeli tak jest to proszę o wytłumaczenie Radcy Prawnego 

Radny Krzysztof Rychel – godzinę przed sesja pan Konarski  pyta   kierownika sekcji 

„Baszty” czy chce pan  15.000,00zł  na sekcje i on mówi ,ze  mu wystarczy to nie jest tak na 

silę wciskanie komuś . to nie jest uczciwe. 

 

Radny Piotr Sitnik- popieram głos  Radnego Janusza Kallusa  w tej uchwale  mamy tylko 

zwiększenie wydatków  a nie podział  więc nie mamy o czym dyskutować. 

Radny Tadeusz Doliński –jestem  Vice Prezesem Gminnego Związku Sportowego nie 

przypominana sobie ,żebym uzgadniał  jakąś kwotę   proszę podać  imię i nazwisko  z kim 

Pan to uzgadniał ? w sprawie  Ligoty Dolnej   

Radny Stanisław Konarski – z większością klubów rozmawiałem  podtrzymuje swój wniosek. 

Radca Prawny Krzysztof Urban wyjaśnił ,ze wniosek Radnego  Stanisława Konarskiego jest 

bezzasadny. 

Radny Stanisław Konarski – radny  wycofał swój wniosek w całości.  

Nikt z Radnych  nie wniósł uwag  zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za 1 przeciw 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/507 /18  

obecnych na sali obrad 19  radnych  

 

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

wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał 

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/508 /18  

 

p/Projekt uchwały w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork 

dla spółek  wodnych, trybu  postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej          

rozliczania, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

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

jej Nr LI/509/18  
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r/Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu  na 

realizację   zadania „Zaszczepienie  populacji rocznika 2012 przeciwko meningokokom typu 

C”, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

Nr LI/510 /18  

 

s/Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kluczbork do realizacji projektu „Razem 

możemy  więcej”, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie 

i w wyniku głosowania głosami19 za 0 przeciw  0 wstrzymujących się uchwała została 

podjęta i nadano jej Nr LI/511/18  

 

t/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ,trybu przyznawania, 

pozbawiania i  wysokości  stypendiów sportowych dla osób fizycznych, do tego projektu 

uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 17 za 0 przeciw 

2 wstrzymujące się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/512 /18  

 

u/Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych  

dla  podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy  Kluczbork. do 

tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Lewandowski poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za 

0 przeciw  0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/513/18  

 

 

Do punktu 5 porządku obrad 

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

Nikt w tym  punkcie porządku  obrad nie zabrał głosu. 

 

Do punktu 6 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej, 
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Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 

Kluczborka za okres od  16.05.2018 r.  do  12.06.2018 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca  2018 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 

działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Jarosław Kielar w następujących sprawach: 

 

A-2 –  uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku 

A-8 -wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim  

 w Kluczborku 

A-17 -zmiany Zarządzenia nr AO.0050.194.2017 r. z dnia 3 listopada 2017r.  w sprawie 

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i bezumowne   korzystanie z gruntów komunalnych na 

2018 r.  

A-21-trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie 

projektu uchwały w sprawie zmiany   uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z 

dnia 25 maja   2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację   

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę  proekologicznego ogrzewania 

A-23 – powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork” 

B-2-   umowa Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy Wsi Bąków realizacja zadania  ”Nasza wieś-

nasze wspólne dobro” 

B-5- umowa Akademia Świadomości” AHIMSA” Borkowice -realizacja zadania publicznego 

„Joga  na trawie” 

B-6 - umowa Akademia Świadomości” AHIMSA” Borkowice -realizacja zadania 

publicznego „Festiwal Kultury indyjskiej” 

B-13-umowa Supra Brokers SA Wrocław -powierzenie przetwarzania danych  osobowych -

bez kosztów 

B-17-umowa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT Olesno uzupełnienie ubytków w 

drogach gminnych gruntowych tłuczniem 

Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie przegłosowano jednogłośnie pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji  Janusz Kallus 

-dyskusja, 
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Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji zatem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Lewandowski  przystąpił do głosowania nad  jego przyjęciem  

-przyjęcie sprawozdania. 

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

przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

Przyjęcie do wiadomości : 

Przyjęto do wiadomości  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kluczbork 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. Radni otrzymali materiały  

Do punktu 8 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Wiceprzewodniczący poinformował o  odpowiedzi w   sprawie ,która jest w gestii Burmistrza  

dotyczy  zwrotu działki nr 402 ark. m.2  w Bąkowie  dla mieszkanki Bakowa p. I.P.  

Wpłynęła skarga na Rade Miejską  p. RG  będzie rozpatrywana . Po  rozpatrzeniu będzie  

przekazane stanowisko Radzie Miejskiej. 

Wpłynęło Pismo Regionalnej Komisji Orzekającej w Opolu  do zapoznania się w Biurze 

Rady. 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa  przedłożył Radzie Miejskiej  w Kluczborku  kopie 

rezolucji podjętej na  sesji RMK w dniu 23 maja 2018r  w sprawie ochrony i promocji flagi  

Unii.  ( do zapoznania się  w Biurze Rady Miejskiej.) 

 

 

Radny  Piotr Sitnik  poinformował  o  przeprowadzonym  i  udanym przeszczepie   Arturka i 

zaproponował  zbiórkę koleżeńska. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski zaprosił w imieniu  Pana 

Burmistrza  oraz  Dyrektora OSIR-u na mecz piłki nożnej PIAST GLIWICE - ŚLĄSK 

WROCŁAW sobota 30.06.2018 g.13.00 

 

 

Do punktu 9 porządku obrad 

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

zamknął obrady sesji o godz.: 15.45 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                            Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                      Janusz Kędzia  

Protokółowała 

Ewa Kuziemska 

                                                                                                     Wiceprzewodniczący 

                                                                                                Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                    Krzysztof Lewandowski 

 

 

 

 

 


