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Protokół Nr LII/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 7.08.2018 roku. 

 

Na stan 21radnych w sesji wzięło udział 16 radnych – nieobecny na sesji  Radny :Jacek Lech 

,Fraszek Henryk Kallus Janusz ,Kostuś Adam,Mrozek Józef - lista obecności w załączeniu. 

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

Roman Kamiński, Skarbnik Gminy Piotr Lewald, Przedstawiciele Administracji 

Samorządowej ,  

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, 

c /przyjęcie protokołów  z sesji – Nr LI/18 z dnia  28.06.2018r  

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3.Podjęcie uchwał w sprawie: 

Opinie Komisji 

a) zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

b)zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

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   

w Kluczborku Janusz Kędzia 

b) Przewodniczący Obrad stwierdził, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 16 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 
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obecnych na sali obrad  16 radnych  

c/ przyjęcie protokołu z  sesji  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr LI/18 z dnia 28.06.2018r. 

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji Nr LI/18 z dnia 28.06.2018r. 

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami 16 za 

,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  

 

d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

W dniu 7.08. 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał .W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz 

Miasta, Skarbnik  

                  

W dniu 7.08. 2018r.. 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 7.08. 2018 r.  posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał .W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz 

Miasta ,Skarbnik  

 

 

W dniu 7.08. 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał .W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  

Miasta i Skarbnik.  

 

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 
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Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia   poprosił o odczytanie  opinii Komisji 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 7.08. 2018 r. analizując materiały Komisja  

Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał  

Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch, 

 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

               Na posiedzeniu w dniu 7.08. 2018 r.. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał  Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik, 

 

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

Środowiska.  

Na posiedzeniu w dniu 7.08. 2018 r.. analizując materiały Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekty uchwał Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński, 

 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

          Na posiedzeniu w dniu 7.08. 2018 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał Przewodniczący  Komisji Jan Myślecki,  

 

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał. 

obecnych na sali obrad 16  radnych  

a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków do tego 

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

głosowanie  projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 16 za, 0 przeciw,0 

wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr LII/514/18 

 

b) Projekt uchwały  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej do tego projektu 

uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 

głosowanie  projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 16 za ,0 przeciw, 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LII/515/18 
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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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował , o terminie następnej sesji 

Rady Miejskiej  zostanie ona zwołana na dzień 30 sierpnia  br (czwartek) godz: 16.00 

- Informacja dla Radnych  w sprawie  oświadczeń majątkowych – Przewodniczący  

poinformował  o terminie złożenia  tj.-17 września  upływa ostateczny termin złożenia 

oświadczenia majątkowego.- oświadczenie w 2 egz.  oraz  PIT za 2017r  2 egz. 

Druki oświadczeń  przesłane zostały na adres  poczty elektronicznej każdego radnego.  

W formie papierowej dostępne są w Biurze Rady . 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  Uchwałą Nr 315/2018  - opiniuje o możliwości 

spłaty kredytu przez Gminę Kluczbork.  opinia pozytywna ( do wglądu w Biurze Rady) 

-Prokuratura Rejonowa w Kluczborku wystąpiła z pismem w sprawie  zmiany uchwały Rady 

Miejskiej  Nr XV/181/07 z dnia 30.10.2017r.w przedmiocie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami  komunalnymi ,wobec stwierdzenia ,że w zakresie zasad wydzierżawiania  

i wynajmowania nieruchomości ( § 8 ww. uchwały ) jest ona niezgodna z obowiązującym 

prawem. 

 

Burmistrz  Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – chodzi o to aby decyzja w sprawie dzierżawy  

była w formie  Uchwały Rady Miejskiej  a nie Burmistrz Miasta Kluczborka -  prace 

związanymi z opracowaniem  zmiany do ww. uchwały   rozpoczną się na przełomie września 

i października br. 

-Pismo Wojewody Opolskiego  dotyczy uchwał w sprawie wynagrodzenia Wójtów 

Burmistrzów ,Prezydentów Miast – Przewodniczący  odczytał w/w  pismo . 

 

- Pismo Wojewody Opolskiego  w sprawie   skargi na  bezczynności Rady Miejskiej w 

Kluczborku   - skarga niezasadna  - skarga Pani R.G. w sprawie umorzenia należności. 

Pieniężnych.- 

- Panstwo J.M.SZ. Zwrócili się z prośbą o  zamianę mieszkania  - sprawę przekazuję do 

Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych  celem rozpatrzenia. 
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-Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – informuję ,że  wniosek  o zniesienie 

urzędowej nazwy miejscowości Kanimirów ,przysiółek wsi Bażany   Komisja Nazw 

Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych  zaopiniowała pozytywnie    przedmiotowa 

zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

 

 

-Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – informuję ,że  wniosek  zmianę  

urzędowej nazwy miejscowości Stare Czaple, wieś na Czaple Stare wieś   Komisja Nazw 

Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych  zaopiniowała pozytywnie   przedmiotowa zmiana 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

 

- Członkowie stowarzyszenia Gmin ,Powiatów i Województw Droga S11  ( Przewodniczący 

odczytał  pismo) 

 

- Przewodniczący   poinformował o  wszczęciu postępowania nadzorczego   w sprawie  

podjętej uchwały Nr LI/504/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia  miejscowego 

planu zagospodarowania  przestrzennego terenów zainwestowanych  wsi Bogacica .( w części 

tekstowej ) 

 

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 

Bogusława Maj 

 

 

 


