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PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej  
w dniu 27 marca 2013 roku  .Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 20radnych. 
Nieobecny  Radny  Andrzej Konwiński .Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta 
Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji 
Samorządowej, Skarbnik Gminy, Radca Prawny Urzędu Miejskiego Sołtysi Wsi . 
Obrady rozpoczęto o godz.:14,00 
 
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/ przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku, 
b/ przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w   
    Kluczborku, 
c/ przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana DzierŜona w Kluczborku, 
d/ zawarcia porozumienia z Powiatem Kluczborskim dotyczącego załoŜenia i prowadzenia       
     przedszkola specjalnego  przez Powiat Kluczborski, 
e/ przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie, 
f/ likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii    
    Konopnickiej w Biadaczu, 
g/ rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2013r. na Burmistrza Miasta Kluczborka i  
    Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, 
h/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy   
     zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
i/ umorzenia wierzytelności, 
j/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Kluczbork na rok 2014 środków    
   stanowiących fundusz sołecki, 
k/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
l/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
m/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy   
      zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
n/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
     terenów zainwestowanych wsi Kuniów, 
o/ rozpatrzenia skargi z dnia 26 lutego 2013r. na Burmistrza Miasta Kluczborka, 
p/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  
     na terenie Gminy Kluczbork,  
 
 
r/ wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia jako wkładu niepienięŜnego  (aportu) do Spółki   
   z o.o. ”Eko- regoin „ Bełchatów  mienia w postaci nieruchomości gruntowej oraz objęcia   
    zamian udziałów Spółki, 
s/kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu pn. ”Nowe kompetencje-nowe Ŝycie 
Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób pozostających bez pracy w gminie 
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Kluczbork w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji w Podziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
t/ ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Kluczbork. 
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. Wolne wnioski i zapytania 
7. Zamknięcie obrad. 
 
                                                                                                                                                                                                                                          
Obecnych na sali 18 radnych  
 
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
ab)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia .Stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 20 radnych ,zatem obrady i 
podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad. Po odczytaniu 
porządku obrad , Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do  przedstawionego 
porządku. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad zatem Przewodniczący 
przystąpił do jego realizacji . 
 
Raport z działalności Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”  przedstawił 
Tomasz Paluch  
 
Raport z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

1. PROW 2007-2013 Oś 4 Leader 

2. Działaj Lokalnie  

3. Dodatkowe środki pozyskane na obszar LGD  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. PROW 2007-2013 Oś 4 Leader 

BudŜet Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2007-2013 to; 5 101 264,00 

w tym: 

WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju:3 998 288,00 

WdraŜanie projektów współpracy: 103 404,00 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania: 764 572,00 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja:235 000,00 
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W ramach wdraŜania lokalnych strategii rozwoju Łączna pula rozdysponowanych środków to 

2785401,34, w tym: 

� Małe projekty – 326 194,79 zł  

� Odnowa i rozwój wsi – 1 722 206,87 zł  

� Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 719 120,50 zł  

� RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 290 383,00 zł  

Do rozdysponowania pozostało 1212886,66 

2. Działaj Lokalnie 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy", pierwsze i do tej pory jedyne 

zostało wybrane jako Lokalna Organizacja Grantowa w ramach Programu "Działaj Lokalnie". 

Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  

a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z LOG. Celem programu 

jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół róŜnych celów o charakterze dobra 

wspólnego. Jego realizacji słuŜy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane 

są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. 

ZałoŜenie Lokalnej Organizacji Grantowej w ramach Programu "Działaj Lokalnie". Program 

finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  a realizowany przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z ODL.  

- zasięg terytorialny projektu – teren pięciu gmin: Kluczbork, Wołczyn, Lasowice Wielkie, 

Byczyna, Gorzów Śląski 

- źródła pozyskania środków finansowych –  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

- liczba uczestników biorących udział w projekcie – moŜliwość uczestniczenia w projekcie 

mają wszyscy mieszkańcy tych pięciu gmin z wyłączeniem miasta Kluczborka. 

DOTACJE Działaj Lokalnie 2010-2012 

 

ROK 

 

Liczba dotacji 

Wsparcie 

sponsorów 

+środki własne 

(zł) 

 

Środki ARFP 

(zł) 

Całkowita 

kwota dotacji 

(zł) 

2010 

 

12 25 000 30 000 55 000 

2011 7 13 500 16 200 29 700 
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2012 

 

8 13 500 16 200 29 700 

SUMA 

 

27 52 000 62 400 114 400 

 

 

 

 

3. Dodatkowe środki pozyskane na obszar LGD  

Lp Tytuł projektu Rok 

realizacji 

 Wartość 

projektu 

(zł) 

Opis projektu 

1 RURALTOUR 2007 10 000,00 Projekt międzynarodowy realizowany przy 

współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego polegający na 

inwentaryzacji zasobów turystycznych 

obszarów Doliny Stobrawy 

- zasięg terytorialny projektu – teren LGD 

„Dolina Stobrawy” 

- źródła pozyskania środków finansowych 

- UMWO 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – inwentaryzacja zasobów na 

terenie LGD „Dolina Stobrawy” , gdzie 

mieszka 34438 mieszkańców objętych 

naszymi działaniami. 

2 Nowa Strategia w 

Dolinie Stobrawy 

2008 17 600,00  Projekt polegał na opracowaniu Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 dla 

obszaru Doliny Stobrawy. 

- zasięg terytorialny projektu - teren LGD 

„Dolina Stobrawy” 

- źródła pozyskania środków finansowych 
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- UMWO 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie - 34438 mieszkańców objętych 

Lokalną Strategią Rozwoju 

3 Wiejskie Klimaty 

w Dolinie 

Stobrawy 

2008 17 320,00 Projekt polegał na zaangaŜowaniu 

młodzieŜy w proces odkrywania zasobów i 

promocji obszaru Doliny Stobrawy. W 

ramach projektu został ogłoszony konkurs 

fotograficzny dla młodzieŜy „Wiejskie 

Klimaty” 

- zasięg terytorialny projektu - teren LGD 

„Dolina Stobrawy” 

- źródła pozyskania środków finansowych 

- UMWO 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – projekt skierowany był do 

mieszkańców gmin Kluczbork, Wołczyn i 

Lasowice Wielkie. 

4 Szkolenie z 

tworzenia 

ekoklubów 

2008 10 000,00 W ramach współpracy z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej zorganizowano szkolenie 

dla młodzieŜy szkolnej oraz nauczycieli, 

na którym przedstawiono ideę ekoklubów 

oraz zrealizowano przykładowe projekty 

związane z ochroną środowiska. 

- zasięg terytorialny projektu – teren 

powiatu kluczborskiego 

- źródła pozyskania środków finansowych 

– środki ekoklubów 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 60 osób 

5 Gdybym był 

wójtem/ 

burmistrzem 

2009 3 000,00 W ramach akcji „Masz głos- masz wybór” 

zorganizowano debaty z przedstawicielami 

władz samorządowych oraz ogłoszono 
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konkurs na esej. Projekt miał na celu 

zapoznanie młodzieŜy z demokracją 

lokalną oraz  zasadami samorządności. 

- zasięg terytorialny projektu – gminy 

Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie 

- źródła pozyskania środków finansowych 

– fundacja im. Stefana Batorego 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 300 osób 

6 Stobrawski 

Inkubator 

Organizacji 

Pozarządowych 

2009 137 080,00 W ramach projektu przeprowadzono cykl 

szkoleń dla organizacji pozarządowych 

oraz grup nieformalnych, załoŜono portal 

internetowy dla NGO, prowadzono 

konsultacje oraz dworactwo w zakresie 

pozyskiwania środków zewnętrznych dla 

NGO. 

- zasięg terytorialny projektu – teren 

gminy Kluczbork, Wołczyn i Lasowice 

Wielkie 

- źródła pozyskania środków finansowych 

– PO FIO 2009 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 200 osób 

7 Zachwycamy 

Opolszczyzną 

trzecią władzę 

2009 20 650,00 Projekt polegał na zorganizowaniu 

podróŜy studyjnej dla dziennikarzy z 

województw opolskiego, śląskiego, 

wielkopolskiego i dolnośląskiego po 

województwie opolskim a zwłaszcza 

po terenie Doliny Stobrawy. 

- zasięg terytorialny projektu - 

ogólnopolski 

- źródła pozyskania środków finansowych 

- UMWO 
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- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 30 osób 

8 Studnia Wiedzy 2009-2010 48 000,00 Edukacja na temat naturalnych zasobów 

wody- projekt współpracy 

międzynarodowej realizowany wspólnie z 

Niemcami i Ukrainą polegający na 

stworzeniu na Ukrainie Centrum Wody, 

które będzie pełniło funkcje edukacyjne 

oraz animacyjne dla lokalnej społeczności. 

- zasięg terytorialny projektu – teren 

trzech krajów: Niemcy, Polska , Ukraina 

- źródła pozyskania środków finansowych 

- Fundacja Stefana Batorego i Fundacja 

 Roberta Boscha. 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 100 osób 

9 Reading 

Companion 

2009-2010 - Projekt e-learningowy nauki czytania i 

wymowy w języku angielskim IBM – 

Reading Companion 

- zasięg terytorialny projektu - teren gminy 

Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie 

- źródła pozyskania środków finansowych 

- IBM  

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 200 osób 

10 Po bezdroŜach 

wiedzy 

2010 96 600,00 Projekt realizowany w ramach PO FIO 

2010 , zakładający stworzenie 

edukacyjnego szlaku pieszego przez trzy 

gminy: Kluczbork Wołczyn i Lasowice 

Wielkie,  

- zasięg terytorialny projektu - teren gminy 

Byczyna, Kluczbork, Wołczyn i Lasowice 

Wielkie 
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- źródła pozyskania środków finansowych 

– PO FIO 2010 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 150 osób 

11 Aktywizacja, 

promocja i 

informowanie w 

ramach PROW 

2007-2013 

2009-2012 113 354,96 Aktywizacja  

- zasięg terytorialny projektu - teren 

gminy Kluczbork, Wołczyn i Lasowice 

Wielkie 

- źródła pozyskania środków 

finansowych PROW 2007 - 2013 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie - 34438 mieszkańców objętych 

Lokalną Strategią Rozwoju 

12 Opolska Łąka 2010 19 700,00 Dofinansowany z otwartego konkursu 

ofert Kwitnące Opolskie, zakładający 

utworzenie naturalnych łąk kwietnych na 

terenie opolszczyzny. 

- zasięg terytorialny projektu, - woj. 

opolskie 

- źródła pozyskania środków finansowych 

- UMWO 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – chętne stowarzyszenia czy 

grupy nieformalne z terenu woj. 

opolskiego, około 250 osób 

13 Listen to the 

voice of village 

2009-2010 30 000,00 Uczestnictwo w programie 

"Wykorzystanie potencjału terenów 

wiejskich” w ramach  Programu 

Operacyjnego dla Europy Środkowej. 

Koszty pokrywał  

koordynator programu UMWO z dotacji z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Działania: 
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- utworzenie wsi tematycznych 

- organizacja podróŜy studyjnej dla 

zagranicznych partnerów 

- wydanie ulotek o wsiach tematycznych 

14 Jesteśmy z tej 

samej gliny 

2010-2011 49 752,80 Zrealizowano projekt razem ze  

Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania 

Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy 

Niepełnosprawnej ,,ISKIERKA” 

- zasięg terytorialny projektu - gmina 

Kluczbork i Wołczyn 

- źródła pozyskania środków finansowych 

- POKL 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 40 osób 

15 Animatorzy 

kultury w Dolinie 

Stobrawy 

2010-2011 49 940,00 Szkolenia, warsztaty dla mieszkańców 

gmin mające na celu przeszkolenie, 

wykwalifikowanie animatorów kultury 

docelowo mających pracować w 

świetlicach wiejskich.  

16 Festiwal Kultur 

Krasków 

2010 9 970,00 Festiwal Kultur Krasków 2010r.  

- zasięg terytorialny projektu – impreza 

otwarta dla wszystkich zainteresowanych 

- źródła pozyskania środków finansowych 

– Gmina Kluczbork 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 300 osób 

17 Zrealizuj 

marzenia z RPO 

WO 

2011 18 272,62 Głównym celem realizacji zadania 

„Zrealizuj marzenia z RPO WO” była 

popularyzacja wiedzy o Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 wśród 

dzieci i młodzieŜy.  Cel ten został 

osiągnięty poprzez organizację konkursu i 
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warsztatów sprawdzających wiedzę o RPO 

WO połączonych z promocją Programu. 

Dodatkowym celem było zdobycie 

umiejętno 

18 Stobrawa rzeka 

wiedzy 

2011-2012 163 700,00 Realizacja projektu z PO FIO 2011 

zakładającego utworzenie szlaku 

kajakowego na rzece Stobrawie, 

- zasięg terytorialny projektu – teren 

doliny rzeki Stobrawy od gminy 

Kluczbork, do ujścia Stobrawy do Odry 

- źródła pozyskania środków finansowych 

PO FIO 2011 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 500 osób 

19 Opracowanie 

koncepcji 

rewitalizacji i 

planów 

ochronnych 

obszarów natura 

2000 na 

przykładzie łąk w 

okolicach 

Kluczborka” 

2011 20 000,00 Opracowanie koncepcji rewitalizacji i 

planów ochronnych obszarów natura 2000 

na przykładzie łąk w okolicach 

Kluczborka” 

- zasięg terytorialny projektu – teren 

województwa opolskiego 

- źródła pozyskania środków finansowych 

– Fundacja im. Stefana Batorego 

- liczba uczestników biorących udział w 

projekcie – 1000 osób 

20 „Poznaj historie z 

tej ziemi” 

2012 6 000,00 Publikacja prac powstałych w ramach 

konkursu  literackiego i plastycznego pn. 

„Historie z tej ziemi”. Publikacja ta 

stanowi unikalny zbiór historii i legend 

obszaru gmin mająca na celu 

kultywowanie tradycji i poznanie lokalnej 

historii, legend, podań i opowieści 

wierzeniowych przekazywanych z 

pokolenia na pokolenie.  
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źródła pozyskania środków finansowych – 

Gmina Kluczbork 

 

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w latach 2006 - 2012 łącznie na działania 

edukacyjne, rozwój turystyki, wzrost potencjału organizacji pozarządowych, granty dla 

stowarzyszeń i grup nieformalnych i in. pozyskało kwotę 955 340, 38 zł.  
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Małe projekty 

L.P. Nazwa Projektu Beneficjent 
ZłoŜone wnioski  

(do UMWO) Data  Podpisane 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Wypłacone 
Data Zlecenia 

Płatności 

1 
ŚcieŜka edukacyjna- 

POKRYCIA DACHOWE 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi 

”Dla Chudoby” 
18 258,91 zł 30.03.2010 15 754,00 zł 29.12.2010 15 754,00 zł 11.10.2011 

2 

„Tu mogę na chwilkę 
odpocząć” - budowa małej 

infrastruktury turystycznej w 
BaŜanach oraz promocja 

walorów wsi. 

Gmina Kluczbork 20 070,80 zł 30.03.2010 16 767,13 zł 08.02.2011 16 767,13 zł 08.11.2011 

3 
Rozwinięcie festiwalu 

muzycznego „Stolica Reggae 
Festiwal” 

Stowarzyszenie 
„Artis Actiones” 25 000,00 zł 30.03.2010 23 185,87 zł 29.11.2010 23 185,87 zł 10.08.2011 

4 
Przyjazna sala wiejska w 

Tułach- wymiana instalacji 
Gmina Lasowice 

Wielkie 14 492,39 zł 30.03.2010 14 492,38 zł 29.11.2010 14 321,11 zł 20.09.2011 

5 
„Odpocznij i Poznaj Historię 

Chudoby” 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi 

„Dla Chudoby” 
25 000,00 zł 08.03.2011 25 000,00 zł 12.10.2011      25 000,00 

zł  
31.05.2012 

6 

śyj aktywnie – promocja 
obszarów wiejskich poprzez 
zdrowy i aktywny tryb Ŝycia 

mieszkańców 

Gmina Kluczbork 25 000,00 zł 08.03.2011 25 000,00 zł 05.10.2011 23 660,00 zł 20.11.2012 

7 OGRÓD BAJEK 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i Odnowy 
Wsi Jasienie przy 
Radzie Sołeckiej 

Jasienie 

24 998,35 zł 08.03.2011 22 542,30 zł 28.09.2011 22 542,30 zł 07.11.2012 
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8 
KAMPANIA PROMOCYJNA 

„TWOJE MIEJSCE NA 
WEEKEND” 

Gmina Wołczyn 25 000,00 zł 08.03.2011 25 000,00 zł 05.10.2011      24 967,27 
zł  

29.11.2012 

9 

Zakup mobilnego sprzętu 
oświetleniowego dla 

Wołczyńskiego Ośrodka 
Kultury dla poprawienia jakości 

organizowanych imprez dla 
mieszkańców terenów 

wiejskich. 

Wołczyński Ośrodek 
Kultury 17 500,00 zł 08.03.2011 14 227,00 zł 05.10.2011 14 227,00 zł 26.06.2012 

10 
Bezpieczny sport w Ligocie 

Dolnej 

Stowarzyszenie 
Miło śników Ligoty 

Dolnej "Zielona 
Wyspa" 

24 501,42 zł 23.03.2012 24 501,42 zł 18.12.2012     

11 

Remont zabytkowego kościoła 
poprzez wymianę drzwi 
wejśiowych zgodnie z 

wytycznymi konserwatora 

Rzymskokatolicka 
Parafia Łowkowice 17 925,00 zł 23.03.2012 17 925,00 zł 14.08.2012     

12 

Remont zabytkowego kościoła 
pod wezwaniem Świętej Trójcy 
w Bogacicy poprzez wymianę 

dachu nad prezbiterium 

Rzymsko-Katolicka 
Parafia św. Trójcy 25 000,00 zł 23.03.2012 25 000,00 zł 13.06.2012     

13 "Odpoczywamy w plenerze" 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi 
"Dla Chudoby" 

10 477,96 zł 23.03.2012 10 477,96 zł 27.06.2012     

14 

Zakup mobilnego sprzętu 
oświetleniowego dla 

Wołczyńskiego Ośrodka 
Kultury dla poprawienia jakości 

organizowanych imprez dla 
mieszkańców terenów 

wiejskich. 

Wołczyński Ośrodek 
Kultury 15 200,47 zł 23.03.2012 15 200,47 zł 21.06.2012     
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15 
WyposaŜenie kuchni w 
świetlicy wiejskiej w 

Krzywiczynach 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 

Odnowa Wsi 
Krzywiczyny 

12 769,49 zł 23.03.2012 12 769,49 zł 11.07.2012     

16 

Utworzenie internetowego 
centrum informacji turystycznej 

wraz z mobilnym punktem 
dostępu 

Gmina Wołczyn 25 000,00 zł 23.03.2012 25 000,00 zł 28.06.2012     

  Łączna Kwota Podpisanych Umów 326 194,79 zł  -  312 843,02 zł  -  180 424,68 zł  -  

  Łączna Kwota 326 194,79 zł  -  312 843,02 zł  -  
180 424,68 

zł  -  

Odnowa i rozwój wsi 

L.P. Nazwa Projektu Beneficjent 
ZłoŜone wnioski  

(do UMWO) Data  Podpisane 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Wypłacone 
Data Zlecenia 

Płatności 

1 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 

pełniącej funkcję placów 
wiejskich o charakterze 
rekreacyjnym poprzez 
budowę parkingu w 

Chudobie, utwardzenie 
placu – sportowo 
rekreacyjnego w 

Laskowicach, wykonanie 
ścieŜki rekreacyjnej wokół 

stawu w Jasieniu 

Gmina Lasowice 
Wielkie 

299 558,00 zł 30.12.2009 231 375,00 zł 07.09.2010 226 951,86 
zł 

22.12.2011 

2 
Rozbudowa świetlicy 
wiejskiej w Ligocie 

Dolnej. 
Gmina Kluczbork 294 079,94 zł 30.12.2009 232 111,00 zł 02.09.2010 

226 514,96 
zł 

27.06.2012 

3 Remont świetlicy Gmina Wołczyn 189 937,00 zł 30.12.2009 149 655,00 zł 02.09.2010 149 655,00 18.04.2012 



 15 

wiejskiej w 
Krzywiczynach wraz z 

zakupem sprzętu i 
wyposaŜenia 

zł 

4 

Remont świetlicy 
wiejskiej w Markotowie 
DuŜym wraz z zakupem 
sprzętu i wyposaŜenia 

Wołczyński 
Ośrodek Kultury 

110 063,00 zł 30.12.2009 110 063,00 zł 02.09.2010     

5 

Przebudowa ze zmianą 
sposobu uŜytkowania 
budynku byłej szkoły 

podstawowej w BaŜanach 
na centrum „Zielone 

Szkoły” 

Gmina Kluczbork 266 600,00 zł 13.12.2010 265 457,00 zł 08.12.2011     

6 

Rewitalizacja 
zabytkowego parku oraz 

budowa ścieŜki rowerowej 
w Wierzbicy Dolnej 

Gmina Wołczyn 160 643,00 zł 13.12.2010 160 642,00 zł 05.12.2011     

7 
Dobudowa świetlicy 

wiejskiej do straŜnicy w 
Lasowicach Wielkich 

Gmina Lasowice 
Wielkie 299 983,00 zł 13.12.2010 299 983,00 zł 29.11.2011     

8 

Remont prezbiterium w 
Kościele Parafialnym p.w. 
św. Jacka w Wierzbicy 

Górnej 

Rzymskokatolicka 
Parafia pw. św. 

Jacka 
46 117,05 zł 13.12.2010 29 317,00 zł 14.12.2011     

9 
Zakup wyposaŜenia 
kuchni w świetlicy 

wiejskiej w Skałągach 

Wołczyński 
Ośrodek Kultury 55 225,88 zł 13.12.2010 55 225,00 zł 21.12.2011     

  Łączna Kwota Podpisanych Umów 1 722 206,87 zł  -  1 533 828,00 zł  -  603 121,82 
zł 

 - 

  Łączna Kwota 1 722 206,87 zł  -  1 533 828,00 zł  -  603 121,82  -  
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zł 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw   

L.P. Nazwa Projektu Beneficjent 
ZłoŜone wnioski  

(do UMWO) Data  Podpisane 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Wypłacone 
Data Zlecenia 

Płatności 

1 
„Wzrost konkurencyjności 

firmy JAKMAR” 
JAKMAR sp. z 

o.o. 
24 577,00 zł 24.09.2010 24 577,00 zł 11.05.2011 24 577,00 zł   

2 

Remont połączony z 
modernizacją warsztatu 

oraz zakup maszyn i 
narzędzi 

Jerzy Lipiński 27 606,00 zł 24.09.2010 23 720,00 zł 21.09.2011 23 720,00 zł   

3 
WypoŜyczalnia sprzętu 

wodnego 
Zaborski Bogdan 79 595,00 zł 22.06.2011 68 402,00 zł 29.06.2012     

4 
Modernizacja Parku 

Maszynowego oraz Zakup 
Samochodu Dostawczego  

PPHU 
"HELLUX" H. & 

U. HAIN S.C. 
Helmut i Urszula 

Hain 

97 065,50 zł 22.06.2011 59 200,00 zł 09.12.2011 59 200,00 zł   

5 
Utworzenie 

mikroprzedsiębiorstwa i 
samozatrudnienie. 

Wyrwich Paweł 20 160,00 zł 22.06.2011 19 578,00 zł 15.03.2011 17 739,00 zł   

6 

„Zakup ładowarki, w celu 
uruchomienia usług 
związanych z branŜą 

budowlaną” 

Wiecha 
Waldemar 

100 000,00 zł 22.06.2011 100 000,00 zł 02.02.2012 100 000,00 
zł 

  

7 

Rozwinięcie działalności 
mikroprzedsiębiorstwa i 
utworzenie dwóch miejsc 

pracy 

Urszula Jachym 166 600,00 zł 16.07.2012 W trakcie 
weryfikacji 
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8 
Zakup nowoczesnego 

sprzętu do robót 
budowlanych 

Mirosław 
Rzepecki  27 724,00 zł 16.07.2012 

W trakcie 
weryfikacji 

      

9 

Zagospodarowanie terenu 
wokół zajazdu w celu 
poszerzenia oferty i 
dostosowanie jej do 

potrzeb gości i turystów, 
co spowoduje wzrost 

dochodu z prowadzonej 
działalności oraz wzrost 

zatrudnienia. 

Bernadeta 
Strońska 45 151,00 zł 16.07.2012 

W trakcie 
weryfikacji 

      

10 
Modernizacja 

klubokawiarni II etap 
JAKMAR sp. z 

o.o. 
130 642,00 zł 16.07.2012 W trakcie 

weryfikacji 
      

  Łączna Kwota Podpisanych Umów 349 003,50 zł  -  295 477,00 zł  -  225 236,00 
zł 

  

  Łączna Kwota 719 120,50 zł  -  295 477,00 zł  -  225 236,00 
zł 

  

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   

L.P. Nazwa Projektu Beneficjent 
ZłoŜone wnioski  

(do UMWO) Data  Podpisane 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Wypłacone 
Data Zlecenia 

Płatności 

1 
Zakup sprzętu 

specjalistycznego na 
potrzeby rozwoju firmy 

Roman Lepsy 12 626,00 zł 21.05.2010 12 626,00 zł 28.07.2010 11 092,50 zł   

2 Zakup ładowarki kołowej Mirosław Maj 70 029,50 zł 16.07.2012 70 029,50 zł 31.12.2012     

3 
Zakup ciągnika rolniczego 

wraz z ładowaczem 
czołowym. 

Lidia Wilman 100 000,00 zł 16.07.2012 100 000,00 zł 28.09.2012     
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4 

Wzrost dochodu z 
działalności  pozarolniczej 

oraz budowa małej 
infrastruktury wokół 
zakładu usługowego. 

Roman Lepsy 76 042,00 zł 16.07.2012 
W trakcie 

weryfikacji       

5 

Zwiększenie 
dochodowości 

gospodarstwa rolnego 
poprzez utworzenie 
przedsiębiorstwa 

remontowo-budowlanego 
jako dodatkowej 

działalności pozarolniczej. 

Jerzy Plewnia 19 530,00 zł 16.07.2012 17 219,00 zł 27.12.2012     

6 
Zakup wyposaŜenia RTV i 

AGD oraz rowerów 
BoŜena Olejnik 12 155,50 zł 16.07.2012 W trakcie 

weryfikacji 
      

  Łączna Kwota Podpisanych Umów 290 383,00 zł  -  199 874,50 zł  -  11 092,50 zł   
  Łączna Kwota 290 383,00 zł  -  199 874,50 zł  -  11 092,50 zł   
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c/przyjęcie protokołu  z sesji  23.01.2013r. 

Obecnych na sali 17  radnych 

Radni w wyniku głosowania głosami 17 za  0 przeciw, 0 wstrzymujący się  Protokół z sesji 
został przyjęty. 

d) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 
W dniu 20 marca  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i organizacja „Dni Kluczborka”. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Kierownik Ref. Promocji  
 
W  dniu 21 marca 2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał . 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
W dniu 20 marca  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i organizacja „Dni Kluczborka”. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Kierownik Ref Promocji . 
 
W dniu 26 marca   2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał i c.d kontroli z  2012r. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta i dyr. Administracji Oświaty.  
 
W dniu 25 marca  2013r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między 
sesjami i rozliczenie finansowe   środków z realizacji zadań z zakresu tworzenia warunków  
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork oraz realizacji zadania publicznego  z 
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej za 2012r.  
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i pracownik Ref. Promocji Aneta Birecka. 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał głosu 
 
 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
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podjęcie uchwał 
Przewodniczący  Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
 
-opinie Komisji 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej   i Ochrony 
Środowiska.  
 
   Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 

 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki  
 
             Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
               Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
    Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
 
 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie  
 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu 
Kultury w Kluczborku, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania 
głosami za 18 przeciw 0 wstrzymało się 0  uchwała została podjęta i nadano jej nr 
XXXII/348/13 
 
 
b/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Kluczborku, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
i w wyniku głosowania głosami za18 przeciw 0 wstrzymało się  0 uchwała została podjęta i 
nadano jej nr XXXII/349/13 
 
c/Kolejny Projekt uchwały dotyczył  przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana 
DzierŜona w Kluczborku, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
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Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku 
głosowania głosami za 18 przeciw 0 wstrzymało się  0 uchwała została podjęta i nadano jej nr 
XXXII/350/13 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia z Powiatem Kluczborskim dotyczącego 
załoŜenia i prowadzenia przedszkola specjalnego  przez Powiat Kluczborski, do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za 18 przeciw  0 
wstrzymało się 0  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/351/13 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Bąkowie, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku 
głosowania głosami za 16 przeciw 1 wstrzymało się 1  uchwała została podjęta i nadano jej nr 
XXXII/352/13 
 
f/Projekt uchwały  w sprawie  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym im. Marii  Konopnickiej w Biadaczu, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały i w wyniku głosowania głosami za 16 przeciw  1 wstrzymało się 1  uchwała została 
podjęta i nadano jej nr XXXII/353/13 
 
g/Projekt uchwały w  sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2013r. na Burmistrza 
Miasta Kluczborka i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, do tego 
projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za 18 przeciw 8 
wstrzymało się  0 uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/354/13 
 
h/ Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu Radni 
nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za 18 przeciw 0 wstrzymało 
się 0  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/355/13 
 
i/Projekt uchwały  w sprawie  umorzenia wierzytelności, do tego projektu Radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za 16 przeciw 1 wstrzymało się 1   uchwała 
została podjęta i nadano jej nr XXXII/356/13 
 
j/Projekt uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Kluczbork 
na rok 2014 środków  stanowiących fundusz sołecki, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały i w wyniku głosowania głosami za  18  przeciw0  wstrzymało się  0 uchwała została 
podjęta i nadano jej nr XXXII/357/13 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za18 przeciw 0 
wstrzymało się  0 uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/358/13 
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l/ Projekt uchwały  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za18 przeciw 0 wstrzymało 
się  0 uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/359/13 
 
m/Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu Radni 
nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za18 przeciw 0wstrzymało 
się 0 uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/360/13 
 
n/Kolejny projekt uchwały dotyczył  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenów zainwestowanych wsi Kuniów, w tym temacie 
głos zabrał  radny  Piotr Rewienko – chciałby prosić o potwierdzenie  i zarazem zapis w 
protokole sesji ,Ŝe zmiany w planie    zagospodarowania przestrzennego nie dotyczą w 
Ŝadnym stopniu elektrowni wiatrowych  na to pytanie odpowiedział Pan Leszek Skulski – 
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kuniów dotyczy terenów zainwestowanych   
są to nie duŜe tereny wiadomo ,Ŝe elektrownie wiatrowe stoją w odległości  od terenów 
zabudowanych 600 czy 650 metrów  i to jest tak znaczna odległość ,Ŝe nie ma  nic wspólnego 
miejscowy plan z elektrowniami wiatrowymi .Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za18 przeciw 0 
wstrzymało się 0  uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/361/13 
 
o/Projekt uchwały dotyczył  rozpatrzenia skargi z dnia 26 lutego 2013r. na Burmistrza Miasta 
Kluczborka, Radny Piotr Rewienko  poprosił o uzasadnienie Burmistrza . Burmistrz Jarosław 
Kielar  poinformował ,Ŝe skarga dotyczyła  wydłuŜonego terminu odpowiedzi , termin miał 
być siedmiodniowy Pan Skulski  uznał ,Ŝe 14 dniowy  .. chodziło miedzy innym o decyzje 
dotycząca hodowli  tchórzofretek   jesteśmy temu przeciwni aby takie fermy powstawały na 
terenie naszej Gminy. Fermy te  mogą zatruwać środowisko  i podjęto decyzję Ŝe w naszej 
Gminie takiej hodowli nie będzie. Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania 
głosami za19 przeciw 0 wstrzymało się 0  uchwała została podjęta i nadano jej nr 
XXXII/362/13 
 
p/Projekt uchwały dotyczył  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Kluczbork, do tego projektu Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za 20 przeciw 0 wstrzymało się 0 
uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/363/13 
 
 
 
r/Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia jako wkładu 
niepienięŜnego  (aportu) do Spółki   z o.o.”Eko- regoin „ Bełchatów  mienia w postaci 
nieruchomości gruntowej oraz objęcia  zamian udziałów Spółki, do tego projektu Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za18 przeciw 2 wstrzymało się   
uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/364/13 
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s/Projekt uchwały w sprawie kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu pn. ”Nowe 
kompetencje-nowe Ŝycie Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób pozostających 
bez pracy w gminie Kluczbork w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji w Podziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za 20 przeciw 0 wstrzymało 
się   uchwała została podjęta i nadano jej nr XXXII/365/13 

t/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork do tego projektu Radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami za 20 przeciw  0 wstrzymało się  0 uchwała 
została podjęta i nadano jej nr XXXII/366/13 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych 
W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał głosu 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej o przedstawienie opinii do Sprawozdania. 
 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 15.02.2013r.- do 14.03. 2013r. 
  
Na posiedzeniu w dniu 25 marca  2013 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar  w następujących 
sprawach :  
A-9 -  ustalenia stawki czynszu za najem lokalu uŜytkowego 
A-15 - powierzenia pełnienia obowiązku dyrektora szkoły podstawowej w    
            Bogacicy 
B-2 –  umowa Robert Ales – „Wesołe miasteczko” organizacja „Dni    
            Kluczborka „ 
B-4 -  umowa Bartosz Jasek  wynajęcie sali wiejskiej 
B-5 -   umowa IMPRA –wyłączność prowadzenia obsługi cateringowej „Dni  
            Kluczborka” 
B-21 - aneks  do umowy „EKO -region „ Bełchatów - dzierŜawa składowiska  
B-25 – umowa Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 8 – dotacja na prace   
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              konserwatorskie  
B-27 – umowa AT GRUP S.A – wykonanie dokumentacji do wniosku w    
            ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „ SOWA Energooszczędne  
            oświetlenie uliczne „. 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie. 
Przewodniczący Komisji  Janusz Hrynyszyn 
 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej  otworzył dyskusje nad 
sprawozdaniem  
 
D Y S K U S J A 
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał  pod głosowanie  w/w sprawozdanie  Burmistrza za 
okres między sesjami  i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się  
sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 
Wolne wnioski i zapytania 
 
Radny Henryk Fraszek –wniosek -  jakie są przeszkody techniczne bądź prawne  
zorganizowanie wywozu śmieci tak aby gminę  podzielić  na strefy  
tak aby dotychczas właściciele mogli funkcjonować dalej? 

 
Pani Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. BoŜena Stempel –wyjaśniła  od samego 
początku  ustawa przewidywała moŜliwość podzielenia Gminy na sektory  i w I wersji ustawy  
taka moŜliwość była  w ustawie .Podział dotyczył Gmin ,które maja więcej niŜ 10 tys. 
mieszkańców  ,kaŜdy sektor musiałby mieć 10 tys. mieszkańców. Ustawa mówi w jakim 
celu– miały być tworzone sektory – w celu jak najlepszej  obsługi mieszkańca i tworzenia 
punktów selektywnego zbierania odpadów ,Ŝeby mieszkańcy mieli do nich łatwy dostęp. I 
taki jest cel podziału na sektory w Ŝaden sposób podział na sektory nie mógł się odbijać  na 
podziale w zaleŜności od sektorów wysokości stawek i róŜnicowania cen w zaleŜności od 
wyniku  przetargu .Przetargi byłyby organizowane odrębnie dla kaŜdego sektora  - jednakŜe 
opłata musi być jednolita w całej Gminie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poprosił o wytłumaczenie  jak  ktoś  ma 
Rynek a ktoś ma Wioski.  
 
Pani Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. BoŜena Stempel- specyfika kaŜdego 
obszaru powinna być  dostosowana  do kaŜdego obszaru --  trzeba by było podzielić obszar – 
jeŜeli mamy centrum miasta ,,zabudowa wielorodzinna  na terenach spółdzielczych  gdzie 
koszty obsługi są o wiele mniejsze niŜ w rozproszonej zabudowie wielorodzinnej.  
Dzieląc  ,tak aby jednemu wywoźnikowi przypadł by  do obsługi teren o gęstej zwartej 
zabudowie gdzie na takim obszarze byłoby 10 -12 tyś mieszkańców a na drugim obszarze   
zabudowa rozproszona i odległości  między zabudowaniami są  bardzo duŜe to wiadomo ,Ŝe 
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koszty  obsługi takiego sektora będą większe w związku z  tym wybrany  przez nas  sposób  
odbierania odpadów  jest  właściwy. 
 
 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  - poinformował ,Ŝe odbyły się spotkania z mieszkańcami – 
najbardziej liczne spotkanie  gdzie czasami brakowało miejsc  w wyznaczonych salach  - 
warunek nie podzielenia Gminy na sektory  przeszedł jednogłośnie  za wyjątkiem Gokartowa 
,przed  spotkaniem  wpłynęło pismo  do Gminy aby zastosować ulgi w związku z tym ,ze na 
ich terenie  znajduje się wysypisko śmieci  oczywiście takich moŜliwości nie ma. 
To jest  tak  ,Ŝe na Ligocie Dolnej  jest oczyszczalnia ścieków  i Ligota z tego tytułu maiłaby 
ulgi i wiele przykładów moŜna podać. To był jedyny temat w sprawie zastosowania ulg. 
Drugi temat to  rozwiązywanie aktualnych umów z wywoźnikami  temat  został załatwiony 
pozytywnie .. ludzie mają wysłać wypowiedzenia jak ktoś nie wyśle będzie to załatwione 
jednostronnie. 
Sprawa rodzin wielodzietnych – trzeba się zastanowić  nad rodzinami wielodzietnymi   
zobaczymy co będzie po przetargu . 
Zajmujemy się cała gminą nie dzielimy ją na sektory. WywoŜone śmieci będą od osoby  
zamieszkałej  to okazuje się ,Ŝe wiele osób nie ma .Grupa Kluczborszczan  do wywozu śmieci 
skurczy się   w sposób zasadniczy. I rzeczywiście to co powiedziała Pani Kierownik  co 
będzie w Nowej Bogacicy  oddaloną o 15 kilometrów od  wysypiska  i Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 2,5 km. odległość  do wysypiska będzie bardzo istotną sprawą. Wolny  rynek 
pokaŜe  kto będzie to wywozić być moŜe wpłynie to korzystnie dla naszych mieszkańców. 
 
Radny Henryk Fraszek – Czy są znane w Gminie chęci dotychczasowych  wywoźników  
wzięcia udziału w przetargu tych ,którzy dotychczas wywozili śmieci. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  - jest ogłoszony przetarg przygotowany dla całości Gminy  
ogłoszony będzie początkiem kwietnia -propozycja ,Ŝeby PSZOK był realizowana – zawarcie 
jakiś porozumień między wywoźnikami . Wystąpiliśmy do dwóch  plus jeszcze do 
Bełchatowa z racji ,Ŝe zajmuje się wysypiskiem  Najlepsza ofertę złoŜyła  Firma :Sobek” ale 
to z naszej inicjatywy  natomiast  wywoŜenie – nie stać Pana Sobka  ,nie moŜemy się 
rozdrabniać  nie stać małą firmę na zakup kubłów . Ogłaszamy przetarg  i robimy całość. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak- z chwila kiedy firma  duŜa wygra  przetarg nasze małe 
firmy odejdą. Około 16  duŜych firm jest zainteresowanych przetargiem. 
 
Radny Piotr Rewienko – tych wywoźników ,którzy są juŜ nie będzie czy nie naleŜy stworzyć 
spółkę Gminną na bazie lokalnych  wywoźników  -  w innych Państwach funkcjonują spółki  
Komunalne np. Austrii lub w Niemczech  są zwolnione z przetargu  tam najtańsze są śmieci. 
Obyśmy za parę lat tego nie Ŝałowali ,Ŝe nie utworzyliśmy  spółki Gminnej. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  - nie będziemy Ŝałować  bo na dzisiaj  powołanie spółki nie jest 
problemem problemem jest wydanie kolosalnych milionów  ,Ŝeby  taka spółka mogła 
funkcjonować  i sejm i senat  nakazuje  jeszcze to zrobić w przetargu to nikt nie ma  pewności 
,Ŝe wygra ten przetarg. W Gdańsku jest po przetargu i dowiedziałem się ,ze pół Gdańska 
będzie obsługiwać  nowa firma nowo załoŜona wraz firmą ,która zajmowała się śmieciami  
.Ja się uśmiecham jak ktoś porównuje województwo do Czech . 
Wszystko okaŜe się w przetargu  robimy to na 1,5 roku  wszystko się okaŜę jak to będzie 
funkcjonować. 
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Burmistrz Jarosław Kielar oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli  wszystkim zebranym   
Ŝyczenia Zdrowych Radosnych Świąt . 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 14.55 
 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Ewa Kuziemska 
 
 
 
 
 
 


