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PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013  
 przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku sesja odbyła się w Sali wiejskiej w 
Smardach Górnych w dniu 28 maja  2013 roku  .Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział 
wzięło 18 radnych. 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.:14,30 
 
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)  nabycia nieruchomości, 
b) przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania  
    przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków, 
c) zmiany uchwały w sprawie  wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia jako wkładu  
    niepienięŜnego (aportu) aportem do Spółki  z ograniczona odpowiedzialnością „Eko-region  
    „Bełchatów mienia w postaci nieruchomości gruntowych oraz objęcia w zamian udziałów   
    Spółki, 
d) udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania     
     „Zaszczepienia populacji rocznika 2007 przeciwko meningokokom typu „C „, 
e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych,  
    funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  
    ich wykorzystania, 
f) poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyznaczenia inkasentów    
   wynagrodzenia za inkaso oraz terminów  płatności dla inkasentów, 
g) zmian  w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
h) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  
 
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 programu współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami 
pozarządowymi w 2012r.( strona www.kluczbork.eu)  
 
7. Analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej .( strona www.kluczbork.eu) BIP –
Rada Miejska –projekty uchwał  
 
8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie obrad. 
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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 18 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.  
 
Radny Piotr Rewienko  - poruszył temat pisma do Ministerstwa Zdrowia w sprawie 
elektrowni wiatrowych  ,podkreślił i Ŝ Pan Burmistrz   na poprzedniej sesji  mówił ,Ŝe  na 
dzisiejszej sesji będziemy nad tym   dyskutować. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,Ŝe  temat zostanie poruszony w punkcie 
wolne wnioski. 
Nikt więcej  nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad zatem przewodniczący 
przystąpił do jego realizacji . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Zarządowi Hospicjum  w Smardach  
za  dogłębna informacje  oraz zapoznanie z realizacja tego przedsięwzięcia. 
c/przyjęcie protokołu  z sesji  24.04.2013r. 

Nikt nie wniósł uwag do protokołu zatem Radni w wyniku głosowania głosami 18 za  0 
przeciw, 0 wstrzymujący się  Protokół z sesji został przyjęty. 

d) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 
W dniu 22 maja    2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plany ścieŜek rowerowych . 
W posiedzeniu uczestniczył  kierownik Ref. Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.    
 
W  dniu 23 maja  2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i informacja wykonanych zadań z 
programu „Odnowa Wsi”. 
 
W dniu 22 maja   2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i  informacje dotyczące 
zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy w okresie wakacji. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
W dniu  23 maja   2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 
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Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał i informacje o zadaniach z programu 

„Odnowa Wsi”. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta.  
 
W dniu 27 maja   2013r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między 
sesjami i wykonania budŜetu za 2013r.   
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i pracownicy Wydz. Finansowego.  
 
 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
 

Interpelacje i zapytania radnych  

Radny –Jan Myśecki – jako Rada Miejska podjęliśmy uchwałę w sprawie  opłaty za wodę i 
ścieki   - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość  płaca o jeden grosz więcej za 
wodę czy to jest zgodnie z prawem.   

Burmistrz  Jarosław Kielar  -  opowiedz zostanie przekazana  na piśmie  przez  „Hydrokom „  
oraz  Radce prawnego  UM  

 
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 22 maja  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 22 maja 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 23 maja  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
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Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
             Na posiedzeniu w dniu 23 maja  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
 
Obecnych 18 radnych  
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie  
 
a)  Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, do tego projektu Radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej   Nr XXXIV/372/13 
 
 
 
b) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków, do tego projektu 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść 
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej   Nr XXXIV/373/13 
 
c)Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  wyraŜenia opinii dotyczącej 
wniesienia jako wkładu niepienięŜnego (aportu) aportem do Spółki  z ograniczona 
odpowiedzialnością „Eko-region „Bełchatów mienia w postaci nieruchomości gruntowych 
oraz objęcia w zamian udziałów   Spółki, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  16za,0 przeciw ,2 strzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej   Nr XXXIV/374/13 
 
d)Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Kluczborskiemu na 
realizację zadania „Zaszczepienia populacji rocznika 2007 przeciwko meningokokom typu „C 

„do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za,0 
przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej   Nr XXXIV/375/13 
 
 
e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, do tego projektu Radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał treść projektu pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej   Nr XXXIV/376/13 
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f)Projekt uchwały w sprawie  poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyznaczenia inkasentów   wynagrodzenia za inkaso oraz terminów  płatności dla inkasentów, 
do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  17za,1przeciw 
,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej   Nr XXXIV/377/13 
 
g)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 
treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej   Nr XXXIV/378/13 
 
h)Ostatni projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej do tego 
projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej   Nr XXXIV/379/13 
 
 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych 
 
 
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 12.04.2013r.- do 16.05. 2013r. 
Na posiedzeniu w dniu 27 maja   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.1. uruchomienia rezerwy celowej budŜetu gminy w 2013 roku.   
A.4. sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Uzupełnienie ubytków w 
drogach gminnych gruntowych tłuczniem 
A.8. powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup samochodu poŜarniczego dla  
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Biadaczu 
A.9. powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remonty cząstkowe dróg gminnych 
bitumicznych – gmina Kluczbork   
A.11. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego(  Kluczbork ul. Norwida  -działka rozpoczęta budową bloku  
wielorodzinnego ) 



 6 

A.15. ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego( teren zabudowy usługowej  o pow. 2381  m2 -  ul. Ligonia 
B-2 umowa- Budownictwo Przemysław Zawadzki ul. Moniuszki 4 c Byczyna –Wykonanie 
dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej na zadanie „Budowa  świetlicy wiejskiej w 
Gotartowie 
B-9 umowa- Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp.zo.o –zakup programu SIGID – 
„Ewidencja i rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami  
B-20. umowa- Aleksandra Rakoczy  Firma Handlowo -Usługowo-Produkcyjna „FENCOM” – 
Modernizacja  budynku szkolnego w Bąkowie 
B-25.umowa-Remost –Z.Mrozek, H.Mrozek , K.Mrozek Spółka  Jawna   Olesno-  
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gotartowie   
B-26.umowa- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Larix „ Lubliniec –Przebudowa drogi 
bocznej od ul. Gliwickiej w Ligocie Górnej z gruntowej na asfalt  207m  
B-27umowa- Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Andrzej  Mitula ,Kępno – Zakup roślin 
rabatowych  
B-28 umowa- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo- Handlowe  „TOMBUD” Olesno – 
Uzupełnienie ubytków w drogach  gminnych  gruntowych tłuczniem 
B.36.umowa- „PROJWES” S.C  Projektowanie i Usługi w InŜynierii Środowiska  Mechanice  
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Uzbrojenie działek  domków 
jednorodzinnych  w sieć wodociągową  i sieć kanalizacji sanitarnej w Ligocie Górnej 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
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 18za, 0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami 
pozarządowymi w 2012r.( strona www.kluczbork.eu 
 
Do punktu 7porządku obrad 
Analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej .( strona www.kluczbork.eu) BIP –Rada 
Miejska –projekty uchwał  
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania 
 
Burmistrz Jarosław Kielar   poinformował  o otwarciu kopert na wywóz nieczystości 
(śmieci ) z Gminy Kluczbork .Do przetargu stanęły dwie firmy i jedno konsorcjum były  2 
oferty  : a mianowicie   Firma ASTA – Zabrze , druga to REMONDIS Opole ALBA  - 
Dąbrowa Górnicza   - konsorcjum .  Otwarcie kopert odbyło się   w dniu dzisiejszym i  
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korzystniejszą ofertę miała Firma  Asta Zabrze – Firma jest znana w Polsce i za granicą  - 
miesiąc czerwiec będzie miesiącem    pracy   spotkamy się na jednej komisji roboczej 
.Zostanie wszystko ustalone poprawione ,  i zamierzamy przygotować projekt uchwały w 
sprawie obniŜenia stawki opłat za  wywóz  .Po dopełnieniu wszystkich formalności od 
miesiąca października listopada stawka za śmieci będzie obniŜona o  ok. minimum 20% . 
Wszystkie inne  czynniki trzeba wyliczyć dodać i dopełnić   wszelkie procedury. Nie wszyscy 
jednak złoŜyli deklaracje .Na wsiach pomagają nam Sołtysi  ,nie ma problemów ze 
Wspólnotami oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa.  Radca Prawny nie zna tematu jest to   temat  
z ostatniej chwili i nie zdąŜyliśmy się jeszcze spotkać. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  - zapytał czy to jest spółka z kapitałem 
polskim czy zagranicznym  ? 
 
 
Stempel BoŜena -  jest to spółka z kapitałem zagranicznym .  
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski zapytał -  o termin  
wypowiadania dotychczasowych umów – zapewnienie było ,ze termin wypowiedzenia nie gra  
roli   co się dzieje, gdy  te firmy nie wygrały przetargu . 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  – nic się nie dzieje umowę trzeba wypowiedzieć – są 
uzgodnienia   
z tymi firmami , kwota nie jest znacząca ,mogą być odwołania i sprawdzania przez te firmy. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  poinformował ,Ŝe 3 czerwca  godz: 10.00 spotkanie  z P. 
Minister Krystyna  Szumilas  Minister Edukacji na spotkanie z  mieszkańcami ,oświatowcami 
,samorządowcami  .Burmistrz  zaprosił wszystkich chętnych  - przyjeŜdŜa dlatego ,Ŝe 
jesteśmy jedna z opornych gmin odnośnie 6 latków. 
 
 
Radny Piotr –zacytował   fragment  pisma skierowanego do Ministerstwa Zdrowia z Gminy 
Pleszew. „Wydaje się ,Ŝe odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu jak 
zminimalizowanie potencjalnych uciąŜliwości z nim związanych oraz ograniczającą do 
minimum wpływ emisji pola elektromagnetycznego i efektu migotania cieni dla mieszkańców 
przebywających w okolicach  farm wiatrowych jest odległość nie mniejsza niŜ 2-4 km  
( w zaleŜności od ukształtowania terenu i warunków pogodowych ).Potwierdzają to wyniki 
badań naukowych ,w których wskazano ,Ŝe przy odległości zabudowań od farm wiatrowych 
zlokalizowanych powyŜej 2 km liczba skarg odnośnie hałasu i występowania objawów 
syndromu turbin wiatrowych czy  choroby  wibroakustycznej  jest  znikoma .W przypadku 
lokalizacji farm wiatrowych w gminie Pleszew, gdzie ukształtowanie terenu nie jest mocno 
zróŜnicowane , bezpieczną dla ludzi odległością farm wiatrowych od zabudowań wydaje się 
dystans 2-3 kilometrów.  „to tylko tyle z tego pisma  z tych 16 decyzji które gmina wydała to 
jest tam odległość   w granicach  600 m  w Kuniowie stawiają obecnie 2 wiatraki  jeden jest  
600 m a drugi 1000 od zabudowań my przystępując do zmiany planu zagospodarowania 
wstępnie uzgodniliśmy ,Ŝe  gdyby byli zainteresowania to w tych polach moŜe powstać ok. 50 
turbin wiatrowych  jest to duŜa ilość dla Gminy Kluczbork .Wnioskuje aby wystąpić do 
Ministerstwa Zdrowia ,które określi na bazie naszych dokumentów  naszych map ,wydanych 
lokalizacji ,jaki i zmiany w planie zagospodarowania   jaki to ma wpływ na środowisko aby 
ewentualnie  zapobiec kolejnym decyzjom ,które będą urzędnicy wydawać. 
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Występujemy do Burmistrza  aby zwrócił się do  Ministerstwa Zdrowia  z zapytaniem  
o wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie na podstawie wydanych decyzji 
lokalizacyjnych i planów zagospodarowania przestrzennego lub przystąpieniem do tego 
planu Gminy Kluczbork z przekazaniem w załącznikach kompletnej dokumentacji 
moŜliwości budowy  turbin wiatrowych w Kluczborku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski -  zwrócił się do Radnego 
Piotra Rewienki w sprawie modyfikacji wniosku  w związku z tym ,Ŝe Pan Radny operuje 
terminami wydanych decyzji i wydanych materiałów  wobec tego wypowiadanie się 
ministerstwa do tego  co jest juŜ skonsumowane to  jest bez sensu. Ja bym sugerował ,jeŜeli 
juŜ mamy występować z zapytaniem to  zapytanie o optymalną odległość biorąc pod uwagę 
konfigurację terenu i warunki bytowe mieszkańców  przewidywanych  moŜliwych do 
realizacji terenach i obiektach. 
 
Radny Piotr Rewienko – stwierdził ,Ŝe   nie  rozumiemy się   zgadam się pytanie były o 
odległości bezpieczne dobrze byłoby aby ministerstwo wiedziało ,juŜ takie decyzje powstały.  
Generalnie  Ministerstwo powinno się wypowiedzieć jakie będą bezpieczne odległości dla 
naszego terenu i ewentualnie planów jakie mamy. 
 
 
Leszek Skulski –nie mogę powiedzieć ile będzie w planie moŜemy mieć  max 25 szt 
wiatraków ale najprawdopodobniej będzie to mniejsza ilość  wydanych decyzji jest 16 .. 
takich decyzji gdzie jest  600 m od zabudowy jest tylko jedna. 
 
Radny Jan Myslecki – zapytał co nam da jak wystąpimy  o taka opinie  będziemy na nią 
czekać kilka miesięcy a w tym czasie będziemy wydawać  decyzje ,czy ta opinia będzie 
wiąŜąca chyba nie. 
 
Radny Henryk Fraszek – wniosek ten ma być   celem uzyskania pełnej informacji ,nie 
rozumie takiego podejścia aby bronić się przed wiedzą. 
 
Radny Janusz Hrynyszyn – ja nie jestem zwolennikiem wiatraków moim zdaniem  ta 
odległość powinna być większą niŜ te 500 czy 600 m a to co dyrektor napisał o  tym 2 czy 3 
km  odsyła on do przepisów branŜowych , to są przepisy które mówią jak ma być 
skonstruowany plan   jaka ma być ocena oddziaływania na środowisko my musimy się  
kierować literą prawa bo ten dokument nie stanowi  w Ŝaden sposób prawa bo gdyby on miał 
stanowić prawo  to ujęte w ustawie i rozporządzenia do którejś ustaw ,które normuje  
kwestie czy pozwolenia na budowę czy kwestie zagospodarowania przestrzennego   ten 
dokument moŜe być dla nas pomocniczy dla Pani która to planuje  natomiast  ja nie potrafię 
ocenić  jaki jest wpływ takiego dokumentu na  dokument legalny jakim jest uchwała o 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Wiceprzewodniczący Krzysztof Lewandowski – zaniepokoił mnie tylko jeden cytat gdzie ów 
dyrektor powołuje się na badania i ustalenia naukowców  ja teraz  nie rozumie czy te badania 
i ustalenia  naukowców   sformułowanie jest nie precyzyjne  z mojej strony nie mniej coś 
takiego zostało zacytowane  dotyczą  tegoŜ terenu o który wnosiła gminy czy są jakimś  
pojęciem ogólnym … bo jeŜeli są  pojęciem ogólnym to tym bardziej  wynika ze nic nie 
świadczy.  
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Radny Henryk Fraszek – zgoda na to Ŝe to nie   jest Ŝaden akt prawny  jednak w Państwach 
europejskich są   tego typu akty prawne i regulacje ścisłe . U nas te całe wiatraki weszły 
znacznie później i sprawność naszej machiny legislacyjnej jest bardzo niska i w związku  
z tym legislacja o tym charakterze wymaga  czasu i konfrontacji przepisów.  
 
Burmistrz Jarosław Kielar – jeden kraj jest  gdzie zapisane jest od 2 do 3 km. Ustawa 
Parlamentu jednego kraju w Europie. 
 
Radny Piotr Rewienko –Chodzi o przystąpienie do zmian w palnie zagospodarowania  
pracuje nad tym wydział  urbanistyczny .. dlatego zmiana jest bardzo waŜna  ,Ŝeby  móc 
zmienić. Oby tak nie było ,Ŝe  mieszkańcy  za kilka czy kilkanaście lat będzie sądzić Gminę o  
o odszkodowanie za utratę zdrowia i wartości nieruchomości mamy okazję uzyskać 
informację ,mając tą informacje moŜna ustalić tak jak jest lub  zmienić to inaczej. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał wniosek  pod głosowanie : 
„Wyst ępujemy do Burmistrza  aby zwrócił się do  Ministerstwa Zdrowia  z zapytaniem  
o wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie na podstawie wydanych decyzji 
lokalizacyjnych i planów zagospodarowania przestrzennego lub przystąpieniem do tego 
planu Gminy Kluczbork z przekazaniem w załącznikach kompletnej dokumentacji 
moŜliwości budowy  turbin wiatrowych w Kluczborku” 
 w wyniku głosowania 7 za ,9 przeciw ,2 wstrzymujące  wniosek nie uzyskał akceptacji RM 
 
 
Przewodniczący Rady  odczytał zaproszenie  Pani Kierownik  Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kluczborku z  Filią w Kuniowie  na uroczystość związaną z otwarciem Filii 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie uroczystość odbędzie się 26 czerwca 
2013r godz:11,00  
 
Kluczborski Dom Kultury  zaprasza  na VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki 
„Kluczborskie Trele „ w dniach od 7.06-8.06.2013r  ,który odbędzie się w Kluczborskim 
Domu Kultury  przy ul. Mickiewicza. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kedzia  zaproponował aby cała Rada  wraz z władza 
wykonawczą   na 10 lecie Hospicjum  ufundowała  drzewo ,które będzie pamiątką  naszej 
kadencji Rady Miejskiej 
 
 
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 
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Protokółowała 
Bogusława Maj 
 
 
 


