
Protokół Nr LV/2018 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 17.10.2018 roku. 

 

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

Tomasz Michalak - 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.: 15.00 

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 /wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji  elektronicznej,  

 

b/określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, 

 

c/wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty, 

 

d/przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi  i 



podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2019. 

 

 Do wprowadzenia projekty uchwał: 

 

e/ uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej 

Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania: „Pomoc ofiarom przemocy w sytuacji 

kryzysowej przebywającym w Centrum Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kluczborku”, 

 

f/ uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania: „Programy psycho-korekcyjne  dla dzieci 

pochodzących z rodzin dotkniętych  problemem uzależnienia od alkoholu realizowanych 

przez  Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Kluczborku”, 

 

g/zmian w budżecie po stronie dochodów,  wydatków i przychodów, 

 

h/zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

 

i/uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy 

Kluczbork, 

 

j/przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kluczbork część północna, 

 

k/wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 

 

l/ nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Kluczborka”. 

 

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 .Informacja na temat analizy złożonych  oświadczeń majątkowych. 

  

7. Wolne wnioski i informacje. 

 

8. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                 

                                              

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poprosił wszystkich obecnych na Sali o 

powstanie  i  wprowadzenie Sztandaru Gminy Kluczbork. 

Poczet Sztandarowy Wprowadził Sztandar Gminy Kluczbork. 

                                                                             

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.  

W  punkcie  dotyczącym porządku obrad Burmistrz  Miasta Kluczborka zawnioskował o 

wycofanie z porządku obrad dwóch  projektów uchwał  oznaczonych lit. „b i c” w związku z 

tym ,że  Komisja odwoławcza uchyliła przetarg  dotyczący  zagospodarowania i wywozu 

odpadów komunalnych i nie posiadamy jeszcze pisemnego uzasadnienia.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał wniosek Burmistrza  o  wycofanie z 

porządku obrad  dwóch projektów uchwał oznaczonych  lit b i c  i w wyniku glosowania 

głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  wniosek o wycofanie w/w projektów  uchwał  

został przyjęty. 



Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie porządek  obrad   

po wycofaniu  dwóch projektów uchwał i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw, 

0 wstrzymujących się  porządek został przyjęty. 

c/ przyjęcie protokołu z  sesji  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr LIV18 z dnia 27.09.2018r. 

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji Nr LIV18 z dnia 27.09.2018r. 

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

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

 

d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

 

W dniu 17 października    2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  

i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta, Z-ca Skarbnika  

i pracownik Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

                  

W dniu 17 października  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, 

Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta, Skarbnik   

i pracownik Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

 

W dniu 17 października  2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  

i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał . 

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta, Z-ca Skarbnika   

i pracownik Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

 

W dniu 17 października 2018 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 



Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz  Miasta, Skarbnik i pracownik Wydziału  Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.  

 

W dniu 16 października   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 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący rady Miejskiej  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 17 października  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 17 października 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 17 października 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 19 radnych  

a / Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji  elektronicznej, do tego projektu 

uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

poddał  w/w  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw, 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LV/536/18 

 

b/Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te 

usługi,  

c/Projekt uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,  

 

Projekty uchwał  wycofane   z porządku obrad  b,c   

 

d/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork  

z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2019. do tego projektu uchwały  

Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w  

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LV/537/18 

 

 

e/Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie 

pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania: „Pomoc ofiarom 

przemocy w sytuacji kryzysowej przebywającym w Centrum Interwencji Kryzysowej 



Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku”, do tego projektu uchwały  Radni 

nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  w/w  projekt 

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

uchwała została podjęta i nadano jej Nr LV/538/18 

 

f/Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania: 

 „Programy psycho -korekcyjne  dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych  problemem 

uzależnienia od alkoholu realizowanych przez  Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną  

w Kluczborku”, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 

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

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

jej Nr LV/539/18 

 

g/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów,  wydatków  

i przychodów, do tego projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 

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

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

jej Nr LV/540/18 

 

h/Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 

uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

poddał  w/w  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw, 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LV/541/18 

 

i/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

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

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

i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została 

podjęta i nadano jej Nr LV/542/18 

 

j/Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część północna, do tego projektu 

uchwały  radny  Piotr Sitnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym czy wysokie kondygnacje 



nie wpłyną na ład  architektoniczny  tego terenu, przystępujemy do  podjęcia uchwały  jest to 

pierwszy etap jest to uchwała  intencyjna . Czy mieszkańcy nie będą mieli wątpliwości, 

ze ta  decyzja będzie wpływać na uchwały krajobrazowe. 

Leszek Skulski – Wydział  Gospodarki Nieruchomościami  i Planowania Przestrzennego 

Jest to uchwała intencyjna  - taki wniosek został złożony i  ten wniosek  trzeba rozpatrzyć   

nic nie jest jeszcze przesądzone 

Radny Piotr Sitnik – chodzi o to ,żeby mieszkańcy nie zrozumieli ,że radni przegłosowali 

uchwałę o postawieniu dwóch bloków  8 piętrowych. Wskazane jest aby uporządkować 

sprawy komunikacyjne. Należy  poinformować mieszkańców ,że już  zostało wszystko 

przegłosowane. 

Radny  Henryk Fraszek – czy nie zostanie zamknięta możliwość budowy drogi miedzy  

ul. M. C. Skłodowskiej a ul. Dworcową?  Czy taka droga w przyszłości mogła by  powstać 

żeby nie zamknąć   możliwości powstania drogi. 

Burmistrz  Jarosław Kielar – chodzi o uporządkowanie terenu ,który jest odkryty- 

do zagospodarowania przy Al. Wodnej 

Po wyjaśnieniach Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia poddał  w/w  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw, 

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LV/543/18 

 

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

uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

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

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LV/544/18 

 

l/Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Kluczborka”. do tego 

projektu uchwały  Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

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

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LV/545/18 

obecnych na sali obrad  18 radnych  

Do punktu 4 porządku obrad 

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

Do punktu 5 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  19.09.2018 r.  do  8.10.2018 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 16 października 2018 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Jarosław Kielar w następujących sprawach: 

 

A-14- powołanie komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia   

          wyboru partnera spoza sektora finansów  publicznych w celu wspólnego    

          przygotowania i realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu    

         Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki   

         publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka    

         wydajność oświaty.        

B-5 – aneks do  umowy  firma  Atsys.pl sp. z o.o, zmiana terminu robót. 

B-9 – umowa- firma Elsan s.c Zakład Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych-    

          budowa Bogdańczowicach,  

B-10 –umowa Spółka Wodna Gminy Kluczbork -dotacja celowa na wykonanie     

           zadań- konserwacja rowów na terenach  wiejskich 

B-11 –umowa KBJ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Olesno-przebudowa     

           drogi gminnej w Bażanach  

B-12 –umowa Centrum Szkoleniowe Masterlang Kraków -wynajęcie Sali  

           w    Urzędzie Stanu Cywilnego  

B-15 –umowa Aesco Group-świadczenie doradztwa w organizacji emisji    

          obligacji komunalnych 

 

Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie przegłosowano jednogłośnie pozytywnie. 



Przewodniczący Komisji    Janusz Kallus 

 

    -dyskusja, 

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

Kędzia poddał sprawozdanie pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za, 

0 przeciw ,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 

 

Do punktu 6 porządku obrad 

Informacja na temat analizy złożonych  oświadczeń majątkowych. 

Informacje  o złożonych  oświadczeniach majątkowych odczytał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Kędzia ( Informacja w załączeniu  do protokołu ) 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  zapoznał Radnych z  korespondencją ,która 

wpłynęła do Rady Miejskiej a mianowicie: 

- pismo z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  Zakładowa 

Organizacja Związkowa przy Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. ul. M. C. Skłodowskiej 23 

Kluczbork . Pismo wpłynęło do P. Burmistrza oraz Starosty Powiatu Kluczborskiego  - do 

zapoznania się  z pismem odsyłam do Biura Rady. 

- pismo p. A.SZ. z dnia 8.10.2018r. w sprawie  wycięcia lipy na cmentarzu w Kluczborku  

  Pismo przekazano do  Wydziału 0chrony Środowiska celem przygotowania  odpowiedzi  dla     

 dla zainteresowanego. 

- pismo z dnia  11.09.2018r. – petycja  w sprawie opłat na Targowisku Miejskim – odpowiedz 

na petycje  przygotował Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku -  udzielono 

odpowiedzi  dla zainteresowanych. 

- pismo  GK PRO SO.ZO.O   dot.  zapoznania się z materiałami / głosowanie elektroniczne –

transmisja  sesji na żywo/ ( oferta) 

Radny  Jarosław Przybył – podziękował za  4 letnia współpracę .    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował pracownikom  Urzędu Miejskiego, Jednostkom 

Gminnym ,Sołtysom Skarbnikowi  Burmistrzowi za dobra spokojna współpracę. 



Burmistrz Jarosław Kielar podziękował wszystkim  Radnym za 4 letnia współprace, 

wspomniał też o  16 letniej współpracy  o zmianach , inwestycjach ważnych dla Gminy 

Kluczbork. 

Burmistrz  Miasta Kluczborka  wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczył  Radnym  

podziękowania za 4 letnia współpracę . Swoje podziękowania skierował  do 

Przewodniczącego  Janusza Kędzi .Podziękował też  Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej  

Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu ,który kończy swoja prace jako samorządowiec  bo nie 

startuje w  wyborach a następnie  podziękował  Wiceprzewodniczącemu  Alfredowi 

Długoszowi za współprace  w czasie trwania kadencji. Następnie  w kolejności podziękował 

Paniom Radnym i wszystkim  Radnym  obecnej kadencji. 

 

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar  poinformował ,że może się tak zdarzyć że 

będzie jeszcze jedna sesja Rady Miejskiej   kadencja trwa do 16 listopada  2018r. 

Do punktu 8 porządku obrad 

 

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  

zamknął obrady sesji o godz.: 16.00 

                                                                                                      

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                            Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                      Janusz Kędzia  

Protokółowała 

Bogusława Maj 

 

 

 


