
Protokół Nr LIV/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 27.09.2018 roku. 

 

Na stan 21radnych w sesji wzięło udział 19 radnych – nieobecny na sesji  Radny :Jacek Lech, 

Jan Myslecki - 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 , Sołtysi wsi. 

Obrady rozpoczęto o godz.: 16.00 

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  poprzedniej sesji  

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 

 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

   

Opinie Komisji 

a /określenia stawek podatku od nieruchomości, 

b/wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie     

  pokrywania kosztów  dotacji celowej udzielanej przez Gminę Kluczbork  na   

  dzieci będące  mieszkańcami innych   Gmin, uczęszczające  do niepublicznych   

  żłobków znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork, 

c/umieszczenia tablicy pamiątkowej,   

d/sprawie zmiany uchwały Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  

   28 czerwca  2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek    

  wodnych z budżetu Gminy  Kluczbork, trybu postępowania w sprawie   

  udzielania dotacji i sposobu  jej rozliczania, 

e/wyrażenia  zgody  na przystąpienie Gminy Kluczbork  do  realizacji  projektu   

   Nowoczesna  Edukacja w Gminie Kluczbork w ramach poddziałania  9.1.1    



   Wsparcie  kształcenie ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego   

   Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020),                                                                   

f/wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi     

   Kluczborskiemu  na realizację zadania pn: ,, Programy psycho-korekcyjne dla    

   dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od      

   alkoholu realizowanych przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną  

   w Kluczborku’’,   

g/Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar    

   Przemocy  w Rodzinie, 

h/ wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi     

    Kluczborskiemu  na   realizację zadania pn: ”Pomoc ofiarom  przemocy  

    w sytuacji kryzysowej przebywającym  w Centrum Interwencji Kryzysowej    

    Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Kluczborku”, 

i/uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego      

   miasta Kluczbork część południowa,  

j/uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork, 

k/ zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów  

    i rozchodów, 

l/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 

m/ emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

 

4.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. 

-opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

-dyskusja,  

-przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. 

 

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. Wolne wnioski i informacje. 



8. Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia oraz  Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław 

Kielar wręczył Pani  Krystynie Lech -Sołtys Żabińca  podziękowanie  za organizacje  

Dożynek  Gminnych  oraz  podziękowano  sołectwom za przygotowanie  koron  

dożynkowych. 

 

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 

obecnych na sali obrad  18 radnych  

c/ przyjęcie protokołu z  sesji  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr LIII/18 z dnia 30.08.2018r. 

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji Nr LIII/18 z dnia 30.08.2018r. 

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 26 września   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i 

Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik i pracownik Wydziału  Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

                  



W dniu 25 września  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 I półrocze 2018 r.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik  i pracownik Wydziału  Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

 

 

W dniu 26 września  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich i 

Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik i pracownik Wydziału  Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

 

 

W dniu 27 września 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania  

z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta, Skarbnik i pracownik Wydziału  Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.  

 

W dniu 24 września   2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i sprawozdania z wykonania budżetu 

za I półrocze 2018 r.  

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 

Podjęcie uchwał w sprawie: 



Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia   poprosił o odczytanie  opinii Komisji 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 26 września  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 26 września  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 25 września  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 27 września  2018 r. analizując materiały Komisja  

pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 

Wiceprzewodnicząca Komisji  Maria Lepsy 

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał. 

obecnych na sali obrad 17  radnych  

 

 

a /projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, do tego projektu 

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 LIV/523/18 

 

 

b/projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych  

w sprawie    pokrywania kosztów  dotacji celowej udzielanej przez Gminę Kluczbork   

na  dzieci będące  mieszkańcami innych   Gmin, uczęszczające  do niepublicznych  żłobków 

znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork, do tego projektu 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 LIV/524/18 

 

c/projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej,  do tego projektu 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 LIV/525/18 

 

 

d/projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z 

dnia 28 czerwca  2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek   wodnych z 

budżetu Gminy  Kluczbork, trybu postępowania w sprawie  udzielania dotacji i sposobu  jej 

rozliczania, do tego projektu 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 LIV/526/18 

 

 

 

 

e/projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na przystąpienie Gminy Kluczbork  do  

realizacji  projektu  Nowoczesna  Edukacja w Gminie Kluczbork w ramach poddziałania  

9.1.1   Wsparcie  kształcenie ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Opolskiego  na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020),  do tego projektu 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 LIV/527/18 

obecnych na sali obrad 18 radnych  

                               

f/projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi  

Kluczborskiemu  na realizację zadania pn: ,, Programy psycho - korekcyjne dla   dzieci 

pochodzących z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od  alkoholu realizowanych 

przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku’’,  do tego projektu Radni nie 

wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod 

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

została podjęta i nadano jej Nr LIV/528/18 

 

g/projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie   

i Ochrony Ofiar  Przemocy  w Rodzinie, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem 

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

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

jej Nr LIV/529/18 

 

h/projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi     

Kluczborskiemu  na   realizację zadania pn: ”Pomoc ofiarom  przemocy w sytuacji 

kryzysowej przebywającym  w Centrum Interwencji Kryzysowej   Powiatowego Centrum 

Pomocy  Rodzinie w Kluczborku”,do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem 

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

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

jej Nr LIV/530/18 

 

i/projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kluczbork część południowa, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag 

zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod głosowanie  

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

podjęta i nadano jej Nr LIV/531/18 

 



j/projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork, do tego projektu Radni 

nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt pod 

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

została podjęta i nadano jej Nr LIV/532/18 

 

k/projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

przeciw,0 wstrzymujących się    uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIV/533/18 

 

l/projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. do tego projektu 

Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał projekt 

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

uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIV/534/18 

 

m/ projekt uchwały w sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poinformował Radych ,że na Komisji 

Budżetu ,Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej wyjaśnień udzielił przedstawiciel 

Firmy AESCO  nikt z Radnych nie zabrał głosu w sprawie  w/w projektu  zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt  pod głosowanie. W wyniku 

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

jej Nr LIV/535/18  

obecnych na sali obrad  19 radnych  

Do punktu 4 porządku obrad 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. 

-opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia odczytał opinie regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w Opolu   Uchwała Nr 409/2018 z dnia 24.września 2018r r Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie  opinii o informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018roku ( opinia w załączeniu do protokołu ) 

Przewodniczący   Rady Miejskiej Janusz Kedzia po odczytaniu opinii otworzył dyskusje  nad  

w/w sprawozdaniem. 



-dyskusja,  

Nikt z radych nie zabrał głosu w dyskusji  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia   przystąpił do  przeprowadzenia głosowania  w sprawie przyjęcia  sprawozdania z 

wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. W wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw,0 

wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 

Do punktu 5 porządku obrad 

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

Do punktu 6 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

    -opinia Komisji Rewizyjnej, 

    -dyskusja, 

    -przyjęcie sprawozdania. 

 

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  18.08.2018 r.  do  18.09.2018 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 24 września 2018 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 

działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Jarosław Kielar w następujących sprawach: 

 

A-11- powołanie komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia       

           postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie     

         „Rewitalizacja parku Dzierżona i utworzenia ścieżki  edukacyjnej  na    

          temat roślin  miododajnych,  

B-3 – umowa  PHU CHECK-POINT Ginter Blys Chocianowice -wymiana  

         i montaż doświetlaczy  ul. Krakowska, 

I-3 – nie wyrażenie zgody na sprzedaż działki. Wystąpiono do wnioskodawcy  

         z propozycją wydzierżawienia 

 

 Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie przegłosowano jednogłośnie pozytywnie. 

 

    -dyskusja, 



Nikt z Radych  nie zabrał głosu w sprawie Sprawozdania  zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej przystąpił do  przeprowadzenia głosowania  w sprawie jego przyjęcia i w wyniku 

głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Do punktu 7 porządku obrad 
 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał  radnych z pismami ,które wpłynęły do Rady 

Miejskiej a mianowicie :  

- Petycja  -  przedsiębiorców  handlujących na targowisku Miejskim –w sprawie opłat za 

dzierżawę z dnia 11.09.2018r- do wiadomości Rady Miejskiej  

 

- Ponowne Pismo Pani IP. Baków z dnia 14.-9.2018r.w sprawie  zwrotu działki  

 

-Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu – pismo w sprawie wynagrodzeń Pracowników 

Pomocy Społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie. 

 

- Pismo Pani B.G  Opole w sprawie zmian w planie zagospodarowania  przestrzennego z dnia 

13.09.2018r. 

 

- Eko Patrol – Świebodzice  z dnia 18.09.2018r.- z pismem zapoznały się  wszystkie Komisje  

Rady Miejskiej  

 

Burmistrz Jarosław Kielar  wyjaśnił  pismo w sprawie wyłonionej  firmy „Komunalnik”  

która wygrała przetarg na wywóz śmieci-  trwającej procedury  . Nie została jeszcze   

podpisana umowa  trwa procedura sprawdzająca. 

 

Do punktu 8 porządku obrad 
Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 17.00 

                                                                                                      

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                            Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                      Janusz Kędzia  

Protokółowała 

Bogusława Maj 

 



 


