
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 4 lipca 2013r .Na ogólną liczbę 
21 radnych, w sesji udział wzięło 20  radnych. Nieobecny na sesji był Radny  Mirosław Duda 
.Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca Burmistrza 
Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji Samorządowej, Sekretarz Gminy, Radca 
Prawny Urzędu Miejskiego. 
Obrady rozpoczęto o godz.:14,30 
 
Porządek obrad 
   
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    Opinie Komisji 
a) przystąpienie do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota 
Górna i Zamecka. 
b) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, 
c) zgody na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego Miejskiemu Klubowi Sportowemu, 
d) określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
e) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kluczbork, 
g) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych  
5.Wolne wnioski i zapytania. 
6.Zamkniecie obrad . 
 
                                                                                                                                                           
 
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 j nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad zatem, przewodniczący przystąpił 
do jego realizacji . 
 



c) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 
 
 
Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 3 lipca 2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta , Z-ca Burmistrza  i kierownik Ref.  Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa 
 
W  dniu 3 lipca  2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta , Z-ca Burmistrza i kierownik Ref.   Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa 
 
W dniu 3 lipca  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  
 i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta , Z-ca Burmistrza i kierownik Ref. Ref. 
 Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
 
 
W dniu  3 lipca    2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta , Z-ca Burmistrza i kierownik Ref.  Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa 
  
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

 
Nikt z Radnych w tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu  
 
 
 
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 3 lipca  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- projekt uchwały ozn. lit.”c” w sprawie zgody  na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego 
Miejskiemu Klubowi Sportowemu  pozostawiła bez opinii. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik  
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
                  Na posiedzeniu w dniu 3 lipca  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- projekt uchwały ozn. lit.”c” w sprawie zgody  na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego 
Miejskiemu Klubowi Sportowemu  pozostawiła bez opinii. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej   i Ochrony 
Środowiska.  
                  Na posiedzeniu w dniu 3 lipca  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- projekt uchwały ozn. lit.”c” w sprawie zgody  na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego 
Miejskiemu Klubowi Sportowemu  pozostawiła bez opinii. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński  
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
              
                  Na posiedzeniu w dniu 3 lipca  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- projekt uchwały ozn. lit.”c” w sprawie zgody  na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego 
Miejskiemu Klubowi Sportowemu  pozostawiła bez opinii. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie : 
 
Obecnych 19 radnych na sali obrad 
 
 
a)Projekt uchwały w sprawie przystąpienie do zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i 
Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Górna i Zamecka. Do tego projektu uchwały Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia  
głosowania i w wyniku głosowania  głosami 19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXXVI/388/13  
 
b)Projekt uchwały w sprawie  zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gruntowej w 
drodze przetargu, Do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia  głosowania i w wyniku głosowania  głosami 
19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XXXVI/389/13  
 
 



 
c)Kolejny projekt uchwały dotyczył  zgody na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego 
Miejskiemu Klubowi Sportowemu, w tym temacie głos zabrał  Pan Prezes MKS Kluczbork 
Zdzisław Sarnicki. Poinformował ,Ŝe jest Prezesem Klubu  od Listopada 2012 r  - 
przychodząc do klubu  rozwaŜaliśmy kwestie czy ratować ten klub czy  przystąpić do 
likwidacji – zadłuŜenie jest spore ,podjęliśmy  walkę o klub  zadłuŜenie ,które mieliśmy  ok. 
230 tyś zł . Uporządkowano sprawy w KRUS , zawarliśmy układ ratalny  uporządkowaliśmy 
sprawy w Urzędzie Skarbowym gdzie równieŜ zawarliśmy układ ratalny pozawieraliśmy 
układy z większością wierzycieli począwszy od  stycznia 2013r .  uzyskujemy wynik 
finansowy dodatni co pozwala spłacać  środki  wierzycielom odsetki karne odsetki  to jest ok. 
8 tyś miesięcznie. W klubie trenuje ok. 250 dzieci licząc od 15-tego roku Ŝycia w dół. 
DruŜyny osiągają sukcesy  na skalę województwa  oraz inne. Między innym dla tych dzieci  
warto pomóc aby  Klub mógł funkcjonować. 
 
Radny Janusz Kallus –zapytał  - od miesiąca listopada zadłuŜenie wynosiło 230 tyś zł jakie 
jest zadłuŜenie obecnie  na dzień dzisiejszy?. 
 
Prezes MKS Kluczbork Zdzisław Sarnicki  - zadłuŜenie na dzień 30 czerwiec 2013r  wynosi  
389.048,38zł  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Alfred Długosz- zapytał na jaki cel przeznaczony 
będzie ten kredyt? 
Prezes MKS Kluczbork Zdzisław Sarnicki  - kwota  w większości będzie przeznaczona na 
spłatę zadłuŜenia    tak aby nie generować  niepotrzebnych kosztów. 
Radny Piotr Rewienko -   jakie koszty miesięczne będą  tego kredytu , jakie są stałe 
miesięczne wydatki MKS  i jakie są dochody miesięczne. 
 
Prezes MKS Kluczbork Zdzisław Sarnicki  - dochody miesięczne to 89 tyś zł netto  
koszty miesięczne 74.800 ,- spłata  kredytu ok. 8.000 zł. Po wyczerpaniu  głosów w dyskusji  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie  w/w  projekt uchwały 
i w  wyniku głosowania głosami 17 za 2 przeciw 1 wstrzymujący się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XXXVI/390/13  
 
 
 
 
d)Projekt uchwały w sprawie  określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia  głosowania i w 
wyniku głosowania  głosami 18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XXXVI/391/13  
 
Obecnych 20 radnych na sali obrad 
 
e)Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
Do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do przeprowadzenia  głosowania i w wyniku głosowania  głosami 20 za ,0 przeciw 
,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVI/392/13  
 



f)Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, Do tego projektu uchwały Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia  
głosowania i w wyniku głosowania  głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXXVI/393/13  
 
g)Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty W tym 
temacie głos zabrał  Radny Piotr Rewienko – zaproponował poprawkę w § 1 pkt.1 ust.4 
ostatnim wersie  „ zamieszkałych przez więcej niŜ 5 osób w wysokości 7 zł  miesięcznie  od 
kaŜdej osoby   jest to oszczędność 50 gr. Od kaŜdej osoby a nie  dopiero od 5-,6-,7….. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie  wniosek Radnego 
Piotra Rewienki i w wyniku głosowania głosami – 2 za,12 przeciw ,5 wstrzymujących się 
wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Miejskiej.  
wniosek  głosowanie – 3 za,12 przeciw ,5 wstrzymujących się .Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia  głosowania nad w/w 
projektem uchwały i w wyniku głosowania  głosami 17 za ,0 przeciw ,3 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVI/394/13  
 
 
H)Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna Ligota Górna i 
Ligota Zamecka w zakresie Ligota Dolna. Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem  
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia  głosowania nad w/w 
projektem uchwały i w wyniku głosowania  głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXVI/395/13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Odpowiedzi  na zadane w pkt.2 interpelacje i zapytania  Radnych  
 
W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał głosu  
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 
 
Wolne wnioski i zapytania 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar  poprosił Radnych o złoŜenie informacji w jakim czasie Radni nie 
będą obecni w Kluczborku  ze względu na róŜne sytuacje. 
Burmistrz poinformował tez ,o wczorajszym  otwarciu kopert na przetarg w Bogacicy ceny są 
zaskakująco dobre  kwota znacząco niŜsza niŜ mówiliśmy. Jeszcze przed przetargiem  



kosztorys został przeliczony jeszcze raz po cenach zaktualizowanych .Kosztorys  spadł o 
kwotę 15 mln zł.  Jest to cena o ponad 60 % ceny aktualnej, bo wypadł rurociąg ,który został 
wcześniej  przedłoŜony do przetargu. JeŜeli nic nie stanie na przeszkodzie nie będzie 
protestów to od sierpnia ruszają prace w Bogacicy zakończenie  do końca maja 2015r– Firma 
Warszawska wygrała przetarg a głównym  podwykonawcą jest firma  z Kluczborka. To nie 
jest jeszcze rozstrzygnięcie przetargu. Jesteśmy po spotkaniach z mieszkańcami  temat jest o 
tyle trudniejszy ,Ŝe  wraz z budową kanalizacji  muszą być budowane przyłącza musi być 
osiągnięty efekt ekologiczny. Jeszcze odbędzie  się przetargi w sprawie inŜyniera kontraktu 
 
Radny  Henryk Fraszek – poruszył temat  zalania budynków i posesji w czasie ostatnich 
deszcze  - do kanalizacji sanitarnych dostaje się bardzo duŜa ilość wody woda zalewa 
budynki. Zjawisko to się powtarza od lat czyli wypełnienie podczas ulewy wodą opadową 
kanalizacji sanitarnych.  Były wnioski do budŜetu  poprzedniego i jeszcze poprzedniego. Brak 
droŜności do oczyszczalni  ta woda z kanalizacji burzowej za wolno dostaje się do 
oczyszczalni .Pierwsza rzeczą która wnioskowałem wielokrotnie była przebudowa odpływu o 
większej średnicy do oczyszczalni oraz konieczność zlokalizowania największych przewęŜeń   
to jest drugi punkt a trzeci punkt to zlokalizowanie którędy dostaje się burzówka do 
kanalizacji bo burzówka  jak nie ścieknie do rzeki  do czego ma prawo  to drugie miejsce do 
którego ścieka jest kanalizacja sanitarna . Z kanalizacji sanitarnej  nie odpływa szybko do 
oczyszczalni  aby moŜna było się tej wody pozbyć  tylko stoi  i podnosi się poziom wody 
powyŜej poziomu piwnic  i zalewa ludzi i od 3 czy 4 lat składam podobne wnioski do budŜetu  
stąd moje przypomnienie. Jest to dla nas niekorzystne ,ze nie ma w tym kierunku Ŝadnych 
działań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskie  Krzysztof Lewandowski -  zasugerował aby 
wprowadzić takie średnice kanalizacji deszczowej  które by gwarantowały właściwe 
odprowadzenie wód deszczowych. Oczywiście po sprawdzeniu infiltracji deszczówki do 
kanalizacji sanitarnej .Odprowadzenie wody deszczowej w szybszym tempie  do oczyszczalni  
to jest pomieszanie pojęć. 
Burmistrz Jarosław Kielar - poprosił Radnego Henryka Fraszka  o sprecyzowanie  pytań na 
piśmie bo  te pytania niektóre padały i Pan Prezes „Hydrokomu” na temat Towarowej juŜ  na 
pewne pytania odpowiadał i myślę ,Ŝe odpowiedział dość  jasno. Nie ma miejsca w Polsce i 
Europie ,które zapewni odprowadzenie w kaŜdym momencie wody  jeŜeli tak nie jest to 
proszę podać miejsce  bo ja takiego miejsca nie znam nawet w Norwegii po nawałnicach były 
problemy choć tam jest to bardzo dobrze uregulowane .JeŜeli chodzi o wody deszczowe to 
przy nawałnicach   - średnio  przez oczyszczalnie przechodzi w jednym dniu przechodzi  
ok. 4,5 tyś metrów  to po nawałnicach ostatnich przeszło 3 –krotnie więcej jak wiecie  nasza 
oczyszczalnia ma pojemność ok. 10 do 11 tyś   czyli jeszcze było ok. 3 tyś metrów. Jeśli 
chodzi  o całe miasto  to są miejsca w Kluczborku , Strzelecka ,Poniatowskiego ,Chrobrego 
Ossowskiego, przy Katowickiej - nie przewidywano  zabudowy twardej  tam przed wojna nie 
powinno być  piwnic  historii się nie odwróci. Po wielkich nawałnicach na ul. Katowickiej  
została zalana  posesja  agencji rolnej mieszanka szamba i wody .Generalna Dyrekcja Dróg 
przyznała się do błędu  przy  remoncie nawierzchni przy  ul. Katowickiej i zostanie to  
naprawione do końca sierpnia. Przy ul. Ossowskiego – była dziurawa  deszczówka i trwają 
prace nad skierowaniem duŜej części wody do rowu w kierunku  wsi Smardy. Inwestycja 
będzie robiona jest zapisana w planie wieloletnim. Za deszczówkę odpowiada „Hydrokom „   
ma on moŜliwości inwestycyjne  za zgoda Gminy czy za zgoda  Walnego Zgromadzenia i 
wybiera inwestycje konieczne  i priorytetowe dla funkcjonowania mieszkańców. Proszę te 
pytania sformułować i odniosą się do tego fachowcy. 
Nie było  spuszczania wody w trakcie opadów ze zbiornika. 



 
 
Radny Henryk Fraszek – niedopuszczenie do tego aby  w kanalizacji sanitarnej zbierała się 
taka ilość wody burzowej ,z kanalizacji burzowej nie da się odprowadzić wody inaczej jak 
tylko do oczyszczalni .Problem  polega na tym ,Ŝe jest za mała droŜność jest  na 11 a trzeba 
moŜe na 15  albo na 20 ,Ŝeby moŜna było uzyskać przepływ. Ustalenie punktów w których 
dostaje się ta woda do  kanalizacji sanitarnej  ,skąd taka ilość wody bierze się w kanalizacji 
sanitarnej. Do zalewania budynków doszło ok.  lat 50 tych wcześniej nie były zalewane. Były 
kiedyś droŜne przepływy i  zmeliorowane .teraz wszystko jest pozatykane zarurowane i 
niedroŜne. 
Burmistrz Jarosław Kielar  -poprosił o sformułowanie na piśmie wszystkich pytań i 
dostarczenie do Biura Rady. 
 
Radny Piotr Rewienko – zapytał o oszczędności na budowie kanalizacji w Bogacicy ? 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  -nie ma oszczędności były to tylko zapisy pieniądze pochodzą z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska najwięcej zaoszczędziła Unia Europejska.  
Początkowo nie wpisywaliśmy zewnętrznych pieniędzy mieliśmy wykonywać sukcesywnie 
zadanie przez  4 kolejne lata. Nie jestem w stanie powiedzieć trzeba  wszystko przeliczyć  
mamy jeszcze dodatkowe przyłączenia których nie było w projekcie  ,trzeba  pamiętać o 
rurociągu  o inŜ. kontraktu  a jak wiadomo Bogacica się rozwija. 
 
Radny Piotr Rewienko-  wniosek o   11 lipca  -70 rocznica   Ludobójstwo na kresach – teraz 
jest okres wakacji więc trudno jest  organizować uroczystości. Zatem  wnioskuje o  rozmowę  
aby wspólnie z Powiatem i Stowarzyszeniami uczcić to we wrześniu. 
Burmistrz Jarosław Kielar  - poinformował  o  zaplanowanym spotkaniu z Panią Prezes w tej 
sprawie  
 
Radny Zdzisław Pięch – zapytał o  zarobki  Pana Prezesa MKS Kluczbork z racji pełnienia 
funkcji  
 
Prezes MKS  Zdzisław Sarnicki poinformował ,Ŝe on jak i cały Zarząd MKS pracuje za 
darmo. 
 
Radny Krzysztof Brzoska –kanalizacja  powinna mieć zawory zwrotne prze wejściem do 
budynku a jeŜeli ktoś zgłasza zalanie piwnicy i przyjeŜdŜa straŜ a tam jest tylko 5 cm wody. 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15,10 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
 



 
 
 


