
 1 

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 4 września 2013r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 18 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.:14,00 
 
Porządek obrad 
   
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.  
 
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    Opinie Komisji 
a/ wyraŜenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złoŜenia wniosku o jego 
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu 
w przypadku jego  umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania, 
b/ nabycia nieruchomości,  
c/ nabycia nieruchomości, 
d/ nabycia nieruchomości, 
e /przyznania dotacji dla Ochotniczej  StraŜy PoŜarnej w Kuniowie, 
f / przyznania dotacji dla Ochotniczej  StraŜy PoŜarnej w Biadaczu,  
g / uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     
     terenów zainwestowanych wsi Łowkowice, 
h/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej , 
i/ zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów, 
j/ zmiany uchwały, 
k/ rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2013r. na  Dyrektora Miejskiego Zarządu  
    Obiektów Komunalnych w Kluczborku. 
l/ zbycia nieruchomości  
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.Przyjecie do wiadomości -Sprawozdania z udzielonych umorzeń naleŜności    
     pienięŜnych mających charakter  cywilnoprawny za I półrocze 2013r. 
7. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy     
    Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku za okres od  
      02.01.2013r do 30.06.2013r. 
8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie obrad. 
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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   17 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 . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  poprosił Burmistrza Jarosława Kielara o 
wręczenie  oficjalnie powierzenia funkcji  Dyrektora Muzeum  Pani Marii Sołtys   

W dniu 27 sierpnia 2013r. Burmistrz Miasta Kluczborka powołał na stanowisko dyrektora 
Muzeum im. Jana DzierŜona w Kluczborku  Panią Marię Sołtys.   

Pani Maria Sołtys ma 58 lat, dotychczas pracowała na stanowisku starszego kustosza  w 
Muzeum im. J.DzierŜona, jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek 
etnografia), ukończyła równieŜ Podyplomowe Studium Muzeologiczne Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przed powołaniem na stanowisko Pani Maria Sołtys otrzymała pozytywną 
opinię Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Konkurs nie był 
konieczny. 

 
Pani Maria Sołtys – podziękowała za zaufanie  praca w Muzeum to wielki zaszczyt  spore 
wyzwanie  i  odpowiedzialność postara się sprostać tym wyzwaniom.  
Pani Dyrektor  zaprosiła  do odwiedzania Muzeum. 
 
Podziękowanie za wspaniałą organizację DoŜynek Gminnych otrzymał sołtys wsi Gotartów   
Zbigniew Krajcer  
 
Na Sali obecnych 18 radnych  
 
c) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji    
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów 
z sesji  4 lipca 2013 – nie było uwag – 18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  
z sesji  23 sierpnia 2013 – nie było uwag -18 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  

d) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 
W dniu 28 sierpnia 2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
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Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i przygotowanie placówek 
oświatowych do roku szkolnego 2013/2014 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza  i dyr. Administracji  Oświaty.                          
 
W  dniu 29 sierpnia   2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów.  
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza                    
 
W dniu 28 sierpnia  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza. 
 
 
W dniu  3 września   2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta                              
  
 
 
W dniu 30 sierpnia 2013r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia  była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i kontrola zamówień publicznych udzielonych   w 2013r.   
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

 
Radny Piotr Rewienko – zwrócił się z zapytaniem  w temacie wywozu odpadów 
komunalnych -  poprosił o odpowiedz na piśmie   : 
- dlaczego na spotkaniu z mieszkańcami była informacja ,Ŝe  bezpłatnie będą podstawione 
pojemniki na śmieci  a w tej chwili mieszkańcy mają za te pojemniki płacić ,czy  faktycznie 
taka informacja była na spotkaniach  ?   dlaczego jest inaczej?. 
 
Czy taką informację otrzymali równieŜ pośrednio lub bezpośrednio  lokalni wywoźnicy ? 
Niektórzy z nich nie wiedzieli ,Ŝe mogą pojemniki  sprzedać lub wynajmować  to teŜ decyzja 
o ewentualnym przetargu byłaby  inna. 
 
- wywoźnicy lokalni w Byczynie i Wołczynie mają moŜliwość wywoŜenia śmieci z zakładów 
pracy u nas takiej moŜliwości nie ma co w znacznym stopniu  zlikwiduje lokalne firmy. 
Dlaczego nie ma  dla nich  takiej moŜliwości?  pozwoliłoby na utrzymanie się  ich firm na 
rynku ? 
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- w rynku szyba ,która przykrywa bruk średniowieczny jest popękana cała czy wiemy kiedy to 
się stało czy znany jest koszt  takiej szyby ,czy monitoring ,który jest zamontowany pozwoli 
na ustalenie sprawcy tego zdarzenia. 
 
- w ub tygodniu był dodatek specjalny NTO w którym zauwaŜyłem  po raz pierwszy od 
dawna dość mocną promocje Gminy  zastanawiam się czy kampania wyborcza się rozpoczęła.  
Jaki był koszt artykułów sponsorowanych , jaki był tryb kolportowania  tych dodatków 
specjalnych czy gmina partycypowała tylko w kosztach druku  czy tez w kosztach  
rozprowadzania tych materiałów 
 
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 28 sierpnia 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 28 sierpnia   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 29 sierpnia 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 3 września  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 : 
 
Obecnych 18 radnych na sali obrad 
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a/ wyraŜenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złoŜenia wniosku o jego 
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu 
w przypadku jego  umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania, do tego projektu  radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący  Obrad  
poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/397/13  
 
b/ projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, do tego projektu  radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano 
jej Nr XXXVIII/398/13  
 
 
c/projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości, do tego projektu  radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano 
jej Nr XXXVIII/399/13  
 
 
d/projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości, do tego projektu  radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano 
jej Nr XXXVIII/400/13  
 
 
e /projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej  StraŜy PoŜarnej w 
Kuniowie, do tego projektu  radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał 
treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/401/13  
 
 
f / projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej  StraŜy PoŜarnej w 
Biadaczu, do tego projektu  radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał 
treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/402/13  
 
 
g /projekt uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Łowkowice, do tego projektu  radni nie wnieśli 
uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano 
jej Nr XXXVIII/403/13  
 
 
h/ projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej , do tego projektu  
radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu pod głosowanie  
i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała  została 
podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/404/13  
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i/projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów, 
do tego projektu  radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała  została podjęta i nadano jej Nr XXXVIII/405/13  
 
 
j/projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały, do tego projektu  radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano jej  
Nr XXXVIII/406/13  
 
 
k/projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2013r. na  Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku do tego projektu  radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała  została podjęta  
i nadano jej Nr XXXVIII/407/13  
 
 
l/ projekt uchwały  w sprawie zbycia nieruchomości do tego projektu  radni nie wnieśli uwag 
zatem Przewodniczący  Obrad  poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 18 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała  została podjęta i nadano  
jej Nr XXXVIII/408/13  
 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
Odpowiedzi  na zadane w pkt.2 interpelacje i zapytania  Radnych  
 
Burmistrz  Miasta Kluczborka Jarosław Kielar poinformował ,Ŝe znany jest termin 
uszkodzenia   szyby o której mówił Pan Radny Piotr Rewienko w tej chwili sprawa jest na 
Policji i trwa postępowanie . Koszt  to kwota 7.000 zł  zrobił to ktoś kto wie jak takie rzeczy 
się niszczy. 
JeŜeli chodzi o KolportaŜ  i NTO  to odpowiem ,ze kampania wyborcza  Burmistrza  trwa 
przez 4 lata  i  Pana równieŜ  tak być powinno nie mówię to z Ŝadnym wyrzutem.  
Z propozycja przyjechało NTO  3.5 tyś kosztowało z kolportaŜem do 13-tyś lokali.   
Z informacji jaki otrzymałem wynika ,ze  przyjęło się to pozytywnie  i kolportaŜ  w takiej 
wersji był   w innych miastach na Opolszczyźnie  zrobiono to w kilku miastach 
Opolszczyzny. Myślę ,Ŝe w kolejnym roku będzie  to powtórzone. 
Co do pytań  dotyczących  wywozu śmieci – otrzyma Pan odpowiedź na piśmie z referatu 
Ochrony Środowiska. JeŜeli którykolwiek wywoŜnik mówi ,Ŝe o czymś nie wiedział to mija 
się to z prawda  z kaŜdym z nich spotykałem się i  mogli dopytać się o wszystko ponadto 
mieli wszystko napisane. Czemu nie przystąpili do przetargu to jest ich wybór . 
PSZOK – to nasza decyzja wspólna  nad tym głosowaliśmy  ,Ŝe  organizujemy globalna 
gospodarkę śmieciową ,czy moŜemy wrócić do tego tematu przy następnym przetargu ?  
nie przekreślał bym tego  moŜe  wszystko uledz zmianie .Pojemniki były płatne  zawsze 
wliczone było to w cenę śmieci. Od nowych zmian w ustawie będzie moŜna wprowadzać 



 7 

koszty  pojemników do przetargu z pojemnikiem i bez pojemnika .Wiele ludzi ma swoje 
własne pojemniki. Ruch firm które sprzedawały kubły ceny wzrosły o 100% . Wywoźnicy 
wszyscy mieli moŜliwość przystąpienia do przetargu. 
 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Sprawozdanie  z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami  
-opinia Komisji Rewizyjnej 
 
 
                                        
Opinia 
 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 13.06.2013r.- do 20.08 2013r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia  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   -    uruchomienie rezerwy ogólnej i celowej budŜetu gminy w 2013 roku, 
A-21 -    ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy  w   
               drodze przetargu    ustnego, 
A-24 -    zmiany zarządzenia w sprawie Komisji Urbanistyczno-    
              Architektonicznej,   
B-10 -    porozumienie – Firma Remondis Opole  -odbieranie  odpadów    
              komunalnych,  
B-11 -    porozumienie –Firma Usługi Komunalne Sobek -odbieranie  odpadów    
              komunalnych, 
B-43 -   umowa Starosta Kluczborski –bezpłatne uŜywanie nieruchomości   
              (magazyn OC ) 
B-48 -    umowa Zakład Usług  Instalacyjnych Stanisław Szajda  -uzbrojenie    
              działek domków  jednorodzinnych w Ligocie  Górnej 
B-53-     aneks do umowy EKO-Region” Sp.zo.o Bełchatów likwidacja stacji traf i    
              studni odgazowującej, 
B-58 -   umowa  Maria Lepsy   - wynajem kwater w miejscowości BaŜany . 
 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
 
Po przedstawieniu opinii do sprawozdania Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia otworzył 
dyskusję  nad sprawozdaniem  
  
-dyskusja 
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Radny Piotr Rewienko  zapytał w  sprawie B.53.w dniu  29.07.2013r.-aneks do umowy 
umowa- „EKO-REGION” Sp.zo.o Bełchatów  Bawełniana 18  
-aneks do umowy z dnia 19.10.2010r- zmiana załącznika  Nr 1  -likwidacja stacji trafo i 
studni odgazowującej )  wartość środków trwałych -1.484.816,00zł   
 
Burmistrz  Jarosław Kielar – wyjaśnił ,Ŝe Firma jako EKO region na własny koszt  
W związku z budowa kompostowni wybudowała stacje transformatorowa o mocy 200kw 
stąd musiała być zlikwidowana stacja 25kw natomiast zawnioskowali o likwidacji studni 
gazowych o przedawnionej technologii i wybudowali na własny koszt 5 nowych  
spełniających  wymogi. 
-przyj ęcie sprawozdania 
 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji  Przewodniczący  RM Janusz Kędzia  poddał w /w 
sprawozdanie  pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  Radni przyjęli jednogłośnie pozytywnie  sprawozdanie  Burmistrza za 
okres między sesjami. 
 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Przyjęcie do wiadomości -Sprawozdania z udzielonych umorzeń naleŜności    
 pienięŜnych mających charakter  cywilnoprawny za I półrocze 2013r. 
 
Radni przyjęli do wiadomości  Sprawozdania z udzielonych umorzeń naleŜności    
pienięŜnych mających charakter  cywilnoprawny za I półrocze 2013r. 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy     
Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku za okres od 02.01.2013r do 
30.06.2013r.  przewodniczący Obrad Janusz Kędzia  zapoznał Radnych z w/w 
sprawozdaniem  - stanowi ono załącznik do protokołu   
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  odczytał „Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku ma zaszczyt zaprosić Pana Janusza 
Kędzię wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Kluczborku na Festiwal Niezwykłości –
kreatywności osób niepełnosprawnych który odbędzie się 17 września  2013r o godz. 10.00 
W hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku ul. Mickiewicza 
10  oraz konferencję poświeconą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.( Program 
w załączeniu  do protokołu ) 
Radny Zdzisław Pięch – zawnioskował o ufundowanie drzewka dla Hospicjum Ojca Pio od 
Rady Miejskiej kadencji 2010-2014  wraz z Burmistrzami. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,ze została ustalona kwota   
w wysokości 200 zł  od kaŜdego Radnego. 
Wniosek został poddany pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się  wniosek został przyjęty. 
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Burmistrz Jarosław Kielar – wpłynęło  pismo od Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich  z propozycją  nazwania alei  w parku  określonymi nazwami  
związanymi z tymi terenami w uzgodnieniu z Panem Przewodniczącym chcielibyśmy 
zorganizować spotkanie Komisji w dniu 12 września o godz: 13,30  Komisja w osobach : 
Mirosław Duda ,Jan Myślecki ,Krzysztof Brzoska ,Piotr Rewienko decyzja jest po stronie 
Rady czy moŜe ktoś jeszcze chce dołączyć do składu tej komisji. 
Nikt  więcej nie wyraził  chęci wzięcia udziału  w  w/w komisji. 
 
Burmistrz poinformował ,Ŝe odbyło się spotkanie 10 września w Oleśnie zostanie  podpisane 
porozumienie miedzy samorządami Powiatów Oleskiego ,Namysłowskiego i Kluczborskiego 
Gminy plus Starostwa  powstanie Obszar Funkcjonalny Kluczbork z racji na połoŜenie 
jesteśmy  samorządem wiodącym  umoŜliwi nam  to staranie  się o większe środki unijne. 
Będąc na spotkaniach   staranie się o środki unijne nie będzie takie łatwe   naleŜy się wiązać  i 
pokazywać ,Ŝe inwestycje będą regionalne . Sprawa obwodnicy   mimo ,ze jest na terenie 
naszej Gminy spełnia wiele warunków  trudniej będzie z kanalizacja. W piątek zostało 
podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony środowiska w Opolu  
inwestycja rusza ,formalności są bardzo duŜe. „Hydrokom” będzie się starał o rozbudowę 
oczyszczali i stacji uzdatniania  wody. 
 
W miesiącu – koniec września początek października powstanie Rada Seniorów  w 
Kluczborku wiele rzeczy robione jest dla osób starszych czy rodzin wielodzietnych. 
Kolejna sprawa to sprawa  przygotowań do projektu budŜetu na 2014 rok  Radni zawsze maja 
prawo zgłaszać postulaty dobrze jest kiedy wnioski spłyną do 20 września. Wiele zadań jest 
przejściowych takich jak kanalizacja Bogacica czy droga Curzydły  płatności w przyszłym 
roku  trzeba pamiętać o tych datach.  
Radny Zdzisław Pięch -  zapytał czy nie moŜna terminu składania wniosków  przełoŜyć na 
koniec września. 
Burmistrz  wyjaśnił ,Ŝe termin powinien być zachowany  indywidualne wnioski  składać 
naleŜy do 20 tego września br. 
 
 
Radny Zdzisław Pięch – poinformował ,Ŝe zgodnie z przyjętym wnioskiem  pieniądze  w 
kwocie 200 zł naleŜy wpłacać do Biura Rady Miejskiej  termin do 15.10 2013r 
 
 
Do punktu 9 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 14,45 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
 
 
 


