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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013 z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku 
odbytej w dniu 24 kwietnia  2013 roku  .Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 
21radnych. Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji Samorządowej, Sekretarz 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/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  
     przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
b/sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od     
    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez   
      właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi , 
c/  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
d/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
e/ ustalenia Statutu Środowiskowego Domu samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie 
 
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. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 roku oraz potrzeby  
     związane z realizacją zadań. 
7. Wolne wnioski i zapytania. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
                        
                                                                                                                                                                                                                                          
Obecnych na sali 17 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 21 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 
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porządku. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad zatem przewodniczący 
przystąpił do jego realizacji . 
 
 
Po przedstawieniu porządku obrad  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  oraz 
Burmistrz Miasta Kluczbork wręczyli List gratulacyjny dla  Radnego Tadeusza Dolińskiego  
za zdobycie tytułu  „ Sołtysa Roku 2012" 
 
Radny Tadeusz Doliński  podziękował za  gratulacje  oraz za to ,Ŝe na ten tytuł  pracowało 
bardzo wiele osób  i im teŜ chciał podziękować . Na kaŜdy sukces pracuje wiele osób  złoŜył 
podziękowanie na ręce Panów Burmistrzów , Radzie Miejskiej Sołtysom ,Pracownikom 
Urzędu  Miejskiego  Społeczności wiejskiej w Ligocie Dolnej oraz Klubom Sportowym. 
 

 Obecnych na sali 20  radnych 

 
c/przyjęcie protokołu  z sesji  27.03.2013r. 

Radni w wyniku glosowania głosami 20 za  0 przeciw, 0 wstrzymujący się  Protokół z sesji 
został przyjęty. 

d) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

W dniu 17 kwietnia   2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i przygotowanie kąpielisk. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 
W  dniu 18 kwietnia 2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał . 
W posiedzeniu uczestniczył Z –ca  Burmistrz Miasta. 
 
W dniu 17 kwietnia   2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
W dniu  23 kwietnia   2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał i informacje o elektrowniach 

wiatrowych. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta i kierownik Referatu Podatków     i Opłat.  
 
W dniu 22 kwietnia  2013r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza  za okres między 
sesjami i rozliczenie finansowe środków z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta.  
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Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Radny Piotr Rewienko zapytał  na łamach NTO  Opolszczyzna ma zwrócić środki unijne – 
my mamy zwrócić 56 .000,- zł środków unijnych  mieliśmy zwrócić 112  .000,-zł pytanie z 
jakiego tytułu mamy zwrócić te środki ? 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
podjęcie uchwał 
Przewodniczący  Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
 
-opinie Komisji 

 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki  
 
                  Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia  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 17 kwietnia 2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
Pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej   i Ochrony 
Środowiska.  
Na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
             Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia  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  
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar  - wyjaśnił ,Ŝe uchwała co do kwoty i 
merytoryki nie zmienia się  ale wydłuŜa się zapis  czego dotyczy ,bo krótki zapis który 

zrobiliśmy moŜe być powodem uchylenia uchwały więc zrobiliśmy zapis w §1 
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Rzymsko –Katolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Bąkowie ,ul. Braci Bassy 40 
kościół pw. św. Józefa Robotnika w Biadaczu na zabezpieczenie obiektu przed 
zawilgoceniem oraz zachowanie substancji obiektu poprzez wymianę ogrzewania z 
węglowego na ławkowe ogrzewanie elektryczne.  Rozszerzenie punktu lecz sens jest ten sam. 
 
a/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  
   roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nikt z Radnych nie wniósł  
   uwag  do przedstawionego  projektu uchwały  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  
   Janusz Kędzia poddał jej treść pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0  
   przeciw ,0wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/367/13 
 
b/Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi , nikt z Radnych nie wniósł uwag  do przedstawionego  projektu uchwały  
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał jej treść pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0wstrzymujących się  uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXXIII/368/13 
 
c/Projekt uchwały w sprawie   zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, nikt z 
Radnych nie wniósł  uwag  do przedstawionego  projektu uchwały  zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał jej treść pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 20 za,0 przeciw ,0wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
XXXIII/369/13 

Obecnych na sali 21  radnych 

Burmistrz – zmiana podstawowa jest pod kontem dofinansowania  poprzez wniosek 
kanalizacji w Bogacicy. Musimy na dzień dzisiejszy ogłosić przetarg jest to wymóg  aby 
otrzymać  środki finansowe na realizacje zadania.  Decyzja z wczoraj. 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nikt z Radnych nie 
wniósł uwag  do przedstawionego  projektu uchwały  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  
Janusz Kędzia poddał jej treść pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0  
 przeciw ,0wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/370/13 
 
 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  ustalenia Statutu Środowiskowego Domu samopomocy w 
Kluczborku z Filią w Kuniowie nikt z Radnych nie wniósł uwag  do przedstawionego  
projektu uchwały  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia poddał jej treść pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw ,0wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXXIII/367/13 
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Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych 
Burmistrz – to nie był zwrot tych pieniędzy nie otrzymaliśmy ,kontrola wewnętrzna z Urzędu 
Marszałkowskiego która zweryfikowała całe zadanie rewitalizacja  warte 7 ml 300 tyś. 
Zweryfikowana  na kwotę 56 tyś  termin dla nas  jako Gminy  jest bardzo niekorzystny  
zapłaciliśmy  fakturę i czekaliśmy na zwrot ,a zwrot miał zapewnić  funkcjonowanie czyli 
zapłatę kolejnych zadań. Nie odwoływaliśmy się bo zablokowało by to zwrot  pieniędzy.  
To zadanie moŜe nam jeszcze zweryfikować Komisja Unijna. Przed świętami dopiero  jako 
ostatni  otrzymaliśmy  zwrot. Zarzuty zmiana ustawy o zamówieniach publicznych  i 
zawęŜono konkurencyjność,  zaŜądano dokumentu, który nie pozwolił stanąć do przetargu  
Firmie  z Unii Europejskiej  i tego typu rzeczy zostały zakwestionowane. 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
 
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 15.03.2013r.- do 11.04. 2013r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia  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-3- powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego  na „Udzielenie 
długoterminowego kredytu komercyjnego w wysokości 14000.000 zł, 
A-4- udzielenia bonifikaty od  opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości, 
A-6 -- udzielenia bonifikaty od  opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości,  
A-14 -zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego,  
A-17- powołania komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Odbieranie i zagospodarowywanie 
odpadów komunalnych,  
A-16 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy,  
A-20 – ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, 
B-4- umowa „BUIP” Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych Leszek Froncek wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej „ Przebudowa ul. Kili ńskiego” 
B-7 –umowa  Zakład Usług  Instalacyjnych  Stanisław Szajda – budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Maciejowie 
B-8 -  umowa –Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka „przy ZSO ul. Mickiewicza – tworzenie 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
B-10- umowa –Inpost spółka z o.o świadczenie usług przesyłania i doręczania przesyłek na 
rzecz Urzędu Miejskiego 
B-12- umowa  Jacek Gryczewski 48-320 - Sidzina –badania architektoniczne                                      
i projekty przy konserwacji  murów obronnych. 
B-33- aneks do umowy Wspólnoty Mieszkaniowej na przyznanie dotacji na prace 
konserwatorskie  
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B-38 –39 umowa Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-Plus –wsparcie realizacji zadań              
- 1. Wiem umiem i dokonuje właściwych wyborów   
- 2 . Grupa wsparcia dla osób uzaleŜnionych . 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
D Y S K U S J A 
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 

Obecnych na sali 20  radnych 

 
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 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 roku oraz potrzeby  
związane z realizacją zadań.( do wglądu  do Biura Rady ) 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania 
Pismo – Andrzej Szuba  Baków sprawie zmian w planie -  Przewodniczący poprosił  Pana 
Leszka Skulskiego o wyjaśnienie  a mianowicie : Pan  Szuba zwrócił się do nas o nadanie 
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Baków .We wsi Baków 
są zapisy  odnośnie obszaru chronionego lasu  Stobrawsko –Turawskie  są ograniczenia 
wynikające z  rozporządzenia Wojewody tych   rozporządzeń  jest kilka. W naszej uchwale 
jest zakaz lokalizacji przedsięwzięć  oddziałujących na środowisko  i to wynikało z I 
rozporządzenia z  1998 roku następnie rozporządzenia się zmieniły w 2006 roku  było gminne 
rozporządzenie  ,które dotykały tego przedsięwzięcia natomiast u nas zostały takie zapisy a 
nie inne. W naszych planach  autor planu popełnił błąd powinien przywołać nowsze 
rozporządzenie Wojewody Opolskiego i w związku z tym  ten błąd w najbliŜszym czasie 
musimy poprawić  
Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Kędzia   poddał pod głosowanie   wniosek o treści  
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Andrzeja Szuby wnioskuję aby na najbliŜszej sesji 
została przygotowana uchwała w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowanych wsi Bąków we wnioskowanym zakresie. 
Głosowanie  20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
 
Pan Prezes Hospicjum  zaprasza radnych do odwiedzenia   remontowanego budynku po byłej 
Szkole Podstawowej w Smardach Górnych ,który to budynek  został przeznaczony na 
hospicjum  stacjonarne. Po 3 latach remontu  Pan Prezes zaprasza na wizytację  budowy . 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował ,Ŝe 28 maja 2013r wtorek o 
godz. : 14.00  odbędzie się sesja  Rady Miejskiej w Smardach  oraz Radni  skorzystają z 
zaproszenia  do odwiedzenia  budowy hospicjum stacjonarnego. 
 
 
Radny Henryk Fraszek – dotyczy zaproszenia ,które otrzymałem – widać ,Ŝe jest to nie dla 
wszystkich  mieszkańców Kluczborka. Pamiętam sytuacje ,gdzie  była presja  i inicjatorzy 
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zainstalowania w Kluczborku tablicy Freitaga   Rada się nie zgodziła  z tytułu ,Ŝe ekspertyzy 
historyczne wykazały   nie przychylności dla Polski  i ta tablica  nie zawisła w mieście. 
UwaŜam ,Ŝe to nie jest dobry pomysł . Brakuje tu docenienia pracy  i roli  mieszkańców 
Kluczborka wysiedlonych  z terenów Kresów Wschodnich  których jest bardzo wielu w 
Kluczborku  są tez  organizacje  wypędzonych Polaków. 
Z opracowaniem historycznym ,które było głównym powodem  nie zamieszczenia tablicy  to 
było określenie historyka ,który  opracowywał opinie to było polakoŜerność Freitaga nie jest 
to porządku co do mieszkańców Kluczborka  moŜe by to  dało się zmienić. To jest jedno 
pytanie – a drugie pytanie to na czym polega wsparcie  Fundacji czy to jest kasa czy inna 
forma   proszę o informację. 
 
 
Burmistrz –Jarosław Kielar – Fundacja daje ponad 9 tyś zł  na organizacje konferencji 
naukowej  z naukowcami  Uniwersytetu Wrocławskiego ze stopniami profesorskimi   - 
odbędzie się w Kluczborku  przy okazji  będzie sprawa związana z 760 leciem , zapewne 
powróci  spawa dotycząca  tablicy Gustawa Fraitaga . O historii w róŜny  sposób się mówi z 
historia się zgadza albo nie zgadza. Nie mam nic przeciwko wypędzonym. To jest konferencja 
naukowa i nie ma co wkładać kija w mrowisko  i mówić na temat historii której jedni lub 
drudzy zgadzają . Będzie 4 przedstawicieli BrzeŜan  spotkanie odbędzie się z organizacją ze 
wschodu . Konferencja jest wycinkiem jest to typowa konferencja Naukowa  ludzi którzy 
zajmują  się kultura niemiecka i Ŝyją na tej ziemi.  
 
Radny Piotr Rewienko – na Komisji Oświaty była o tym mowa   słyszałem ,Ŝe ta konferencja 
odbywać się będzie w jeŜyku Niemieckim bez tłumacza  czy to prawda? 
 
Burmistrz –Jarosław Kielar – część na którą jesteśmy zaproszeni jako goście będzie  
tłumaczona  na rzutniku natomiast konferencja  związana z osobami naukowymi  będzie po 
niemiecku. 
 
Radny Henryk Fraszek – zapytał czy materiały  z tej konferencji będą dostępne  
Burmistrz –Jarosław Kielar – pan BłaŜewski przetłumacz wszystko  
 
Radny Piotr Rewienko – w sprawie   pisma z Ministerstwa Zdrowia – w którym stwierdza po 
róŜnych badaniach –Ŝe odległość minimalna  od zabudowań ludzkich  od 2 – 4 km  dla 
Pleszewa w związku ze zróŜnicowaniem terenu od 2-3 km. PoniewaŜ nasze elektrownie 
wiatrowe   mogą stać juŜ przy odległości tylko 600 m  pozostałe elektrownie będą  
przygotowywane w planie  w odległości  775 m  od zabudowań więc jest to znacznie poniŜej  
2 km. nie mówiąc o 4 km .  
Prośba do Pana Burmistrza  o zdobycie wiedzy  podając nasze dane i wystąpienie do 
Ministerstwa Zdrowia jakie oni maja stanowisko w sprawie , jaka jest bezpieczna odległość. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar -   stwierdził ,Ŝe przeczytał to pismo i jest tam wiele nieścisłości  i  
powtarza się   słowo wiatrak  tylko  Farma a  farma  to jest jakaś  ilość wiatraków .  
Aby otrzymać odpowiedz  to  trzeba będzie czekać przynajmniej  pół roku  trzeba się na to 
przygotować. Posadowienie wiatraków  lub ferm wiatrowych zaleŜy od ukształtowania 
terenu.  Pan Wicedyrektor  - opisał  nie jest to Ŝadne prawo wnioski o 4 km   nie ma takich 
miejsc w Polsce  musi być to ustawowo  zapisane i odniesione do  tego co zostało  zapisane  u 
nas. 
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Radny Piotr Rewienko – przepisy o farmach wiatrowych –nasze ministerstwo zdrowia 
prowadzi prace  w temacie farm wiatrowych. Co nam szkodzi zapytać  i zasięgnąć informacji 
w Ministerstwie Zdrowia  jest to pismo które  ja jako radny przedstawiłem na komisji 
BudŜetu  przedstawia równieŜ na sesji i Pan Burmistrz   to pismo  posiada ..Ministerstwo 
Zdrowia informuje Pleszew  a ja jako Radny  informuję Wysoką Radę ,Ŝebyśmy nie byli 
zaskoczeni ,Ŝe za kila lat  mieszkańcy ,którzy mają  zbyt mała odległość  będą się skarŜyć na 
utratę zdrowia a my  ( Gmina )  będziemy wypłacać odszkodowania. 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar- nie ma  takich przepisów  
 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak – W jakiej ilości elektrowni wiatrowych mówimy o Farmie   
pytanie do Pana Leszka Skulskiego  
 
Leszek Skulski –nie ma w Polskim prawie określenia co jest co , jest to kilka elektrowni 
wiatrowych  płoŜonych nie daleko od siebie -  nie ma takiego określenia  
Nie ma takiej sytuacji ,Ŝe 3 elektrownie połączone wspólnie  połoŜone niedaleko od siebie ,ze 
to jest zespół czy farma . 
Burmistrz  Jarosław Kielar –  ( pismo  odpowiedz  z Ministerstwa  zostanie  wykonane ksero  
- kaŜdy  radny otrzyma.) Na sesji majowej zdecydujemy  o co będziemy pytać. 
 
Radny Piotr Rewienko – w przypadku Gminy Kluczbork Krzywizny Kujakowice ,  gdzie sa 
pola  jest kilka  elektrowni wiatrowych  gdzie nie jest    jeden dwa i trzy,  czy  sa takie 
moŜliwość  czy Pan  Skulski Potwierdza? 
 
Leszek Skulski – większa ilość  elektrowni wiatrowych  połoŜona stosunkowa blisko siebie  
połączona jednym kablem  odprowadzającym wytworzoną energię  stanowi farmę wiatrową. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – poinformował ,Ŝe kaŜdy Radny zapozna się  
z pismem dostarczonym Przez Radnego Piotra Rewienkę  a na następnej sesji podejmiemy 
decyzje czy pytami a jak pytamy to o co pytamy.  
 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 

 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15,18 
 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
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