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PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 25 września 2013r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 21 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. Rada 
Seniorów 
Obrady rozpoczęto o godz.:14,30 
 
„Przedstawienie Rady Seniorów „ 
 
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 zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
b/ zaliczenia drogi ul. Cybisa w Kluczborku do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej    
    przebiegu, 
c/ zmiany Uchwały Nr XXXII/366/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r.     
    w  sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych   
    prowadzonych   przez Gminę Kluczbork, 
d/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Gminy Kluczbork dla szkół  
     niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli     
     prawidłowości ich wykorzystania. 
e/ zmiany uchwały, 
f/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków,  
g/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej , 
h/ w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/191/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia                     
24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014 będących w posiedzeniu 
Spółki  ” HYDROKOM „w Kluczborku 
 
4. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2013r 
- przyj ęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2013r. 
 
  pkt. 4 wycofany z porządku obrad  
 
5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
    -opinia Komisji Rewizyjnej 
    -dyskusja 
    -przyjęcie sprawozdania. 
7. Wolne wnioski i zapytania. 
8. 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   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 porządku.  
 
Burmistrz Jarosław Kielar zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 4 w 
porządku obrad  Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2013r. Opinia RIO 
przyjdzie po terminie sesji nie ma przeszkód  aby  tą analiza zając się  końcem października. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 20 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się  wniosek został przyjęty i jednocześnie 
wycofano z porządku obrad pkt.4  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  przywitał na sesji Kluczborska Radę 

seniorów   

 

W dniu 23.09.2013 r. powołano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kluczborka (Nr 

AO.0050.120.2013) Kluczborską Radę do spraw Seniorów. 

Rada składa się z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

starszych.  

Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawach 

dotyczących tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego Ŝycia osób starszych. Rada 

będzie zajmować się określaniem priorytetów i potrzeb seniorów oraz będzie przedstawiać 

propozycje i wnioski dotyczących podjęcia odpowiednich działań na rzecz seniorów. 

 

W skład Rady wchodzą: 

§1. W skład Kluczborskiej Radu do spraw Seniorów powołuję następujące osoby: 
1) Czesława Dawid  - Przedstawiciel Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego 

„Kobietom-Mammograf”; 
2) BoŜena Staszel- Przedstawiciel Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego 

„Kobietom-Mammograf”; 
3) Józefa Kłosek – Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów; 
4) Danuta Ryng - Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów; 
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5) Franciszek Zając - Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów; 

6) Paweł Pasierski  - Przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich; 

7) Kazimierz Szyszka  - Przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych; 

8) Wanda Cichosz -  Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 
9) Krystyna Kowalczyk  - Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

 
Burmistrz Jarosław Kielar wręczył powołania  dla Kluczborskiej Rady Seniorów  
Podkreślił teŜ ,Ŝe  cieszy się Ŝe taka Rada powstała  i będzie pomocna w realizacji wielu 
zadań które dzieją się  na terenie Gminy. Społeczność nazywana seniorami jest widoczna w 
Gminie Kluczbork a  myślę ,Ŝe przez ta Radę  Seniorzy jeszcze się uaktywnią Ŝyczę 
powodzenia  i Ŝyczę pracy która przyniesie państwu satysfakcję. 
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Janusz Kędzia oraz Burmistrz Miasta Kluczborka  wręczyli 
nominacje  dla Kluczborskiej Rady Seniorów. 
Obecnych na Sali 20 radnych. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  - pogratulował teŜ  wielkiego wyczynu  pokonał  42.197m 
(maraton )  Przewodniczący RM – przyjął list gratulacyjny. 
c) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji    
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów 
z sesji  4 września 2013r. 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się. 

d) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

W dniu 18 września  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budŜetu 
za I półrocze 2013r. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza  .                          
 
W  dniu 23 września   2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budŜetu 
za I półrocze 2013r. 
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza.                    
 
W dniu 18 września  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i sprawozdania z wykonania budŜetu 
za I półrocze 2013r. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza. 
 
 
W dniu 24  września   2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał. 
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W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta                              
  
 
 
W dnia  23 września  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 – w związku z zapytaniem  dotyczącym organizacji wywozu śmieci  
na poprzedniej sesji  - odpowiedz otrzymałem na piśmie -  uzyskałem informację od 
mieszkańców ,Ŝe kubły będą bezpłatnie  padało często sformułowani na spotkaniach ,Ŝe nic 
się nie zmieni. Mieszkańcy są w szoku ,Ŝe stawka która została zapisana w deklaracji to to 
jest za wywóz - raz w miesiącu za kaŜdy dodatkowy wywóz trzeba zapłacić a latem będzie 
bardzo nieprzyjemny  zapach czy my mamy moŜliwość renegocjowania umowy aby było co 
najmniej 2 razy w miesiącu. Drugie pytanie to   - w ub roku dosyć często dyskutowaliśmy na 
temat kontroli RIO i wniosków pokontrolnych   było 8 wniosków pokontrolnych z tego co 
wiem RIO skierowało do Rzecznika Dyscypliny Finansów czy Rzecznik podjął działania jaki 
jest wynik czy jest prowadzone jakieś postępowanie. Trzecia sprawa to uwaga do Pana 
Przewodniczącego  we wtorek odbyła się Komisja BudŜetu ,która trwała 30 minut  nie jest to 
rekord świata gdyŜ w ub. kadencji komisja  BudŜetu  trwała  3 minuty –chciałem zaapelować 
do Pana Przewodniczącego ,Ŝe  przy tak obszernym materiale Analiza wykonania budŜetu i  
opinia do parunastu uchwał komisja trwała 30 min .Nie było mnie na Komisji rzadko 
opuszczam Komisję ale  chciałbym uczulić by, jakoś te pozory pracy zachować. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia   - w tej chwili Pan Radny obraŜa nie tylko 
komisje ale pracujących Radnych w Komisji BudŜetu. Pozory to Pan stwarza nie przychodząc 
na czas a potem ma się pretensję ,Ŝe się Pan na dietę Radnego nie załapał  moŜe dlatego jest u 
Pana problem w temacie. 

Radny Piotr Rewienko -  przypomniał Przewodniczącemu ,Ŝe jesteśmy w pkt. Interpelacje i 
zapytania. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski- Panie Radny  ja doceniam 
Pańska troskę o prawidłowe prowadzenie  komisji  ja w ramach zapytań zadaje  pytanie Panu 
Burmistrzowi -czy umowa  z odbiorcą śmieci precyzuje warunki częstszego niŜ jednokrotny 
odbiór śmieci czy coś takiego zostało zawarte w tej umowie. 
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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 18 września  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- w projekcie  ozon. lit. „e” w sprawie zmiany uchwały zawnioskowała o dopisanie                             
w Regulaminie w § 6  pod punktem 4)  przedstawiciel Rady Seniorów, pod punktem  
5) przedstawiciel MłodzieŜowej Rady. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik  
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
     Na posiedzeniu w dniu 18 września   2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
 Projekt   ozn. lit. „e” w sprawie zmiany uchwały 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 23 września  2013r. analizując materiały na sesję Komisja  
- w projekcie  ozn. lit. „e” w sprawie zmiany uchwały zawnioskowała  o dopisanie   
w Regulaminie w § 6  pod punktem 4)  przedstawiciel Rady Seniorów, pod punktem   
5) przedstawiciel MłodzieŜowej Rady. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński  
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
              
   Na posiedzeniu w dniu 24  września  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- w projekcie  ozn. lit. „e” w sprawie zmiany uchwały zawnioskowała o dopisanie                             
w Regulaminie w § 6 pod punktem 4)  przedstawiciel Rady Seniorów.  
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 20 radnych na sali obrad 
 
a/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 
Opolu, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał  treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej  
Nr XXXIX/409/13 
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b/Projekt uchwały w sprawie  zaliczenia drogi ul. Cybisa w Kluczborku do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia jej  przebiegu, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  treść projektu pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta  
i nadano jej Nr XXXIX/410/13 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/366/13 Rady Miejskiej w 
Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w  sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych  prowadzonych   przez Gminę Kluczbork, do tego projektu uchwały 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  treść 
projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/411/13 
 
d/Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Gminy 
Kluczbork dla szkół  niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu 
i zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystania do tego projektu uchwały Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  treść projektu 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXIX/412/13 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały,  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  poinformował ,ze chodzi o kapitułę  przyznająca  medal „ZasłuŜony dla Kluczborka „  
dwie komisje  poszły dalej niŜ Komisja BudŜetu to  jest Komisja Oświaty i Rolnictwa  
proponując przedstawicieli z MłodzieŜowej Rady Miejskiej oraz z Rady Seniorów  
Przewodniczący  Obrad wyraził swoje zdanie na temat  propozycji Komisji a mianowicie  
uwaŜa ,ze  przedstawiciel Rady Seniorów jak najbardziej natomiast włączać dzieci do oceny 
dorobku osób starszych  jest trochę nie powaŜne   wnioskuje aby poprzeć wniosek Komisji 
BudŜetu  a zatem aby  dokooptować  do składu Kapituły  tylko przedstawiciela Rady 
Seniorów . Przewodniczący  poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty i Komisji 
Rolnictwa a zatem  w wyniku głosowania głosami 5 za, 11 przeciw,4 wstrzymujące –wniosek 
nie uzyskał akceptacji Rady Miejskiej. 
Następnie poddano pod głosowanie wniosek Komisji BudŜetu i w wyniku głosowania 
głosami 16 za ,0 przeciw ,4 wstrzymujące się  wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Miejskiej po przyjęciu wniosku Komisji BudŜetu poddał pod 
głosowania w/w projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem Komisji BudŜetu i w wyniku 
głosowania głosami 16 za,0 przeciw,4 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XXXIX/413/13 
 
f/Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał  treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  
20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XXXIX/414/13 
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g/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej , do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał  treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej  
Nr XXXIX/415/13 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/191/12 Rady Miejskiej  
w Kluczborku z dnia   24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014 
będących w posiedzeniu Spółki ”HYDROKOM „w Kluczborku  
Burmistrz –Jarosław Kielar – wyjaśnił ,Ŝe „Hydrokom” będzie ubiegał się o środki z zewnątrz 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  wnioski te będą składane jeszcze w tym roku  
do tego projektu jest nadzieja ,o pozytywnym rozpatrzeniu  50 %- tach dotacji dla duŜych 
inwestycji –stacja uzdatniania wody ,rozbudowa oczyszczalni ścieków ,samochód do wywozu 
nieczystości .Dla gminy tez jest to bardzo waŜna sprawa ,my tez będziemy składać poprzez 
„Hydrokom” , o odzyskanie pieniędzy na  kanalizację  - jest taka moŜliwość  będziemy się 
starać aby środki wróciły do BudŜetu Gminy Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  treść projektu pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
XXXIX/416/13 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  - uwaga do Radnego Piotra Rewienki Ŝe w tej chwili 
lekcewaŜąco podchodzi do uchwał bo załatwiliśmy to dosłownie w  12 min a na BudŜecie  
pracowaliśmy nad tym pół godziny jeŜeli nad  takimi sprawami oczywistymi Pan by chciał  
pracować dwie lub trzy godziny to bardzo proszę kaŜdy  radny wie co robi  i wie czym się 
zajmuje. Proszę spojrzeć na zegarek 12 min. 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Odpowiedzi  na zadane w pkt.2 interpelacje i zapytania  Radnych  
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – Pan Radny dostał obszerne odpowiedzi  ja jak 
i Pan Nowak byliśmy na spotkaniach ,pytań było wiele  rozmawialiśmy z mieszkańcami . 
Wszystkie wyliczenia  spółek Kluczborskich jak i zewnętrznych  ponosiliśmy koszty 
amortyzacji wyliczenia  takie  Pan otrzymał   to Ŝe Gmina  nie  miała swoich kubłów to 
wynikało z uchwał  ,które podejmowano. JeŜeli chodzi o ilości śmieci  to nie ma moŜliwości 
aby zadowolić wszystkich mieszkańców Gminy jeŜeli do Pana przychodzi człowiek i mówili 
,Ŝe będzie miał za rzadko wywoŜone śmieci  a na zebraniach  były pretensje ,ze będą 
wywoŜone puste kubły, Ŝe będzie wywoŜone czyste powietrze.  Trzeba się zastanowić ,gdzie 
te śmieci były  czy dzisiaj   osoby które maja kubeł na 3 osoby na 120 l mogą skorzystać z 
dodatkowego wywozu, lub dodatkowego kubła  za odpłatnością. Za dodatkowe rzeczy trzeba 
płacić i nie widzę problemu. Odnośnie śmieci które się psują to podjęliśmy harmonogram wg 
którego firma będzie wywozić śmieci  - śmieci psujące się ( kwiecień – październik ) będą 
wywoŜone raz w tygodniu w okresie letnim. Mowa o bioodpadach. Myślę ze to co jest bio to 
częściej i to zakładając się o duŜe pieniądze nie były wywoŜone praktycznie z Ŝadnych 
domów prywatnych. Więcej było problemów, Ŝe ludzie płacą i mają puste kubły. Ilość śmieci 
produkowanych przez mieszkańców wzrosła to tez jest dziwne ,Ŝe przez poprzednie lata nie 
było tyle śmieci. Firmy mijają się z prawdą. Zarówno z p. Gierasem jak i Sobkiem 
spotykałem się niejednokrotnie i jeŜeli mówiliśmy na temat zatrudnienia to informuję, Ŝe 
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firma ASA zatrudniła juŜ 11 pracowników  Firma „Remondis „pracująca od 20 lat  nie 
zatrudniała Ŝadnych pracowników z naszego terenu – firma zatrudniała pracowników z 
zewnątrz. baza pana Sobka zostaje- PSZOK funkcjonuje jest prowadzony takŜe przez firmę 
pana  Sobka nie wiem co z Firma pana Gierasa wiem tylko Ŝe dwóch pracowników zostało 
przejętych. To jest Ŝonglowanie i opowiadanie nie do końca prawdy. Z tego co wiem ta ilość 
pracowników ma ulegać zwiększeniu. Częstość wywozów kaŜdy będzie mógł zwiększy Są w 
przetargu tzw. usługi dodatkowe oczywiście za kaŜdą usługę trzeba będzie zapłacić.  Co do 
ilości odpadów są pewne rozstrzygnięcia sądowe (roŜne )trudno jest dyskutować w wyrokami 
sądów odnośnie całej gospodarki odpadami. Ten rok i następny do będzie rok który pozwoli 
nam przygotować się do przetargu który powinien być ogłoszony w miesiącu maju –czerwcu 
przyszłego roku powinien on być ogłoszony na dłuŜszy okres   prowadzenia tej gospodarki 
przez określone firmy ,która to będzie robić  na pewna będą wyeliminowane pewne rzeczy 
które będą nienajlepiej funkcjonować będzie moŜliwość wyboru wywozu z kubłem lub bez 
.Trudno jest powiedzie, do końca jeszcze nie wiemy które. Na pewno będzie tak, Ŝe będą 
wywozy z kubłem, lub bez by osoby które zakupiły kubły miały je do końca, a pozostałe 
osoby będą dzierŜawić.  na dzisiaj jak to będzie w Polsce jest róŜnie  w roŜnych miejscach. 
Miałem wniosek od jednej osoby by wywozić śmieci co 3 miesiące, a inni chcą codziennie 
czego nigdy nie robiliśmy. Myślę ze trzeba czekać aby  wszystko za funkcjonowało dobrze 
.Odpowiedz do pana Radnego Piotra Rewienki była dość obszernie przygotowana.  
 
JeŜeli chodzi o RIO – tak Rzecznik skierował, ja juŜ miałem 5 postępowań przed 
Rzecznikiem i z tego nie robiłem problemu bo od tego jest Rzecznik Ŝadnego rozstrzygnięcia 
nie ma  poinformowani zostaniecie Państwo kiedy będzie miało to skutek prawny , nie mamy 
nic do ukrycia przestępstw Ŝadnych nie ma  
Bo między innymi  z tym czym mamy największy problem to ,Ŝe w terminie nie płaciliśmy 
ZUS-U  bo np. nie płacił nam „Famak”  .Gmina odzyskiwała najwięcej Vatu w Polsce i mam 
zamiar zapytać w RIO czy karają   za odzyskanie Vatu  Gmina odzyskała parę ładnych 
milionów a w innych gminach nie odzyskano nic. I w ten sposób tu mówimy o paru tysiącach, 
a tu o odzyskanych paru milionach. Odnośnie analizy  Komisja  BudŜetu została 
poinformowana ,Ŝe nie musi się zajmować   wykonaniem budŜetu za I półrocze z względu na  
brak opinii  z RIO   analiza zostanie przedstawiona  na sesji październikowej .Regionalna Izba 
Obrachunkowa ma  30 dni na wydanie opinii  nie jest to łamanie prawa ze strony Gminy. 
Wywóz  moŜna sobie zaŜyczyć np. co dwa dni   ale popisana umowa w ramach opłaty jest na 
2 razy w miesiącu. Wychodzi tak ,Ŝe  raz w miesiącu segregowane i raz w miesiącu 
zmieszane. Ci co będą segregować będą mieli wywoŜone śmieci co dwa tygodnie raz 
zmieszane i raz segregowane. Tak to wyjdzie ze raz w miesiącu zmieszane i raz w miesiącu 
segregowane. Taką średnią wyliczyliśmy, kto będzie miał więcej to będzie obsługiwany w 
inny sposób,  do tego dochodzą BIO 
 
Radna Teresa Wróbel –ludzie nie kupili kubłów  nie mają gdzie dawać śmieci. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – firmy ,które zabierały swoje kubły zostawiali dla kaŜdego worki  
na ten okres przejściowy w tej chwili juŜ w niektórych miejscowościach  firma ASA dowiozła 
kubły. 
Do punktu 5 porządku obrad 
Sprawozdanie  z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami  
-opinia Komisji Rewizyjnej 
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Opinia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 21.08.2013r.- do 16.09. 2013r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 23 września   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 :  
B-6-  umowa  IDS-BUD S.A Warszawa –Budowa kanalizacji sanitarnej                            
         w Bogacicy, 
B-7 –umowa Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowice ul. Wiejska, 
B-8 - umowa –Zakład Budowlano-Remontowy Jurkowski –Budowa Szatni  
         LZS  Borkowice, 
B-12 - umowa  Usługi Sprzętowo-Transportowo- Warsztatowe Janusz Juszczak  
          zarurowanie rowu w Kuniowie, 
B-15- umowa ECOTEO I Bors.R.Flis sp.j. ul. Wilczyńska Kiełczów- Budowa  
          kanalizacji sanitarnej w Bogacicy, 
B-17 - umowa IP Weber Accord Next spółka  zo.o  siedziba we Wrocławiu  
          Opracowanie wyceny akcji oraz raportu zawierające podstawowe  
          informacje o sytuacji prawnej i ekonomicznej –finansowej  spółki   
         Akcyjnej Fabryka Maszyn i Urządzeń Famak.  
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
 
                                                                                    Przewodniczący Komisji                                                                        
                                                                                         Janusz Hrynyszyn 
 
-dyskusja 
 
Radny Piotr Rewienko –zapytał ile łącznie środków unijnych a ile  środków budŜetowych  
wyda się na kanalizację  i ile wynosił kosztorys przed przetargiem jaka to była kwota.? 
Burmistrz Jarosław Kielar – pierwsza umowa to  z firma która wykonuje zadanie to ponad   
8 ml. zł druga  to z inŜynierem projektu – firma z Łodzi i trzecia to  umowa która  jest umową 
dotycząca  nadzoru autorskiego  firmy która wykonała projekt na dzisiaj są to wszystkie 
koszty uwzględnione  .Dotacja  wynosi prawie 5 ml. zł  jest to ponad 63 % całości całej 
kwoty , dotyczy tego co jest kosztem kwalifikowanym jest moŜliwość zwiększenia bo mogą 
wyjść nieprzewidywalne sprawy część moŜe być po naszej stronie a część po stronie 
negocjacji z Narodowym Funduszem. cena wyjściowa była bardzo wysoka bo ok. 23 mln. zł  
Potem do przetargu była kwota 16mln. zł .Kosztorysy wykonywane są wg cen które są 
średnimi cenami z danego obszaru  w latach 2009-2010  a na tej bazie były wykonywane  
I-sze kosztorysy ilość robót kanalizacyjnych budowlanych była  olbrzymia w Polsce i stąd 
ceny były wysokie i bardzo duŜe. Z drugiej strony brane były pod uwagę ceny wypoŜyczenia 
urządzeń bo nie zawsze projektant jest w stanie przewidzieć ceny te ulegały zwiększeniu. W 
tym pierwszym kosztorysie był równieŜ rurociąg przesyłowy który został wydzielony i w tej 
chwili jest juŜ  robiony  z przetargu  i wykonywany przez nas za kwotę  ok. 500 tyś zł  a w 
kosztorysie było ok. 4  mln. zł . Są pewne wielkości które są znacząco mniejsze   dzisiaj  
roboty kanalizacyjne wykonywane w Polsce są o wiele tańsze  w kwocie firm ,które stanęły 
do przetargu to 4 firmy które mieściły się  w kwocie 350 tyś zł.( róŜnica między firmami ).a 



 10 

najdroŜsza była   z róŜnicą kilkunastu milionów . Bardzo istotne jest to ,ze ta firma która 
wygrała  wybrała sobie podwykonawcę z Kluczborka   Firma  z Ligoty Pana Kurpeta . Firma 
pana Kurpeta wykonywała juŜ roboty kanalizacyjne w Ligocie Dolnej i Kraskowie  równieŜ 
jako podwykonawca jest to firma  która znamy. Były juŜ spotkania z mieszkańcami wszystko 
jest na etapie prac budowlanych.  
 
Radny Piotr Rewienko zapytał  w sprawie pkt. B-9  
 

Burmistrz  Jarosław Kielar – wyjaśnił ,ze w tym punkcie jest to umowa z inŜynierem projektu 
,który  został wyłoniony w ramach przetargu  i będzie  nadzorował (inwestycję ) przebieg 
prac  przez 2 lata  jest to wymóg przepisów unijnych nadzór autorski  to firma ,której 
zapłaciliśmy za wykonanie projektu a teraz  będą nadzorować czy  zadanie jest wykonywane 
zgodnie z projektem. Projekt był dawno wykonany  - to kwota  93 tyś zł   wynikający z 
przetargu. Nadzór autorski wynika  z umowy z wykonawcą. 
 
Po wyczerpaniu  głosów w dyskusji nad sprawozdaniem Przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał treść sprawozdania pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się  sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia: 
- W sumie miałem jedno, ale Ŝeby pan radny nie mówił Ŝe sesja krótko trwa to mam dwa 
tematy. 
Przewodniczący Rady zapoznał Radę Miejską z pismem ,które wpłynęło  do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  od Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 1 w 
Kluczborku (  w tym piśmie Rada Pedagogiczna  zgłasza protest przeciwko działaniom  
radnego Piotra Rewienko  na zebraniu z rodzicami grup. Smerfy 
 i Nutki w dniu 13.09.2013r ) – pismo w załączeniu do protokołu. 
 
Radny Janusz Hrynyszyn zapytał  - zapytał czemu to ma słuŜyć? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – opowiedział ,Ŝe jest to informacja dla Rady  
 
Radny Janusz Hrynyszyn –  takie informacje maja charakter cywilny  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – stwierdził, Ŝe skierowano do niego pismo 
jako przewodniczącego Rady i zapytał czy Przewodniczący ma informować Radę. Ma więc 
nie ma o czym dyskutować. 
 
Przewodniczący Obrad  przedstawił protokół z posiedzenia  zespołu ds. nazewnictwa ulic  
poprosił Burmistrza o  informacje  na ten temat .Do Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
wpłynął wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub 
w Kluczborku w którym zwracają się z prośbą o uczczenie  70-tej rocznicy ludobójstwa na 
Kresach Wschodnich RP .Towarzystwo zwraca się o nadanie głównym alejom w parku 
miejskim nazw związanych z Kresami Wschodnimi RP. 
Propozycja  nazw  : 
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Aleja od ul. Skłodowskiej przez fontannę do Stobrawy – Al. Lwowska 
Aleja od Al. Sportowej (za dawnym stadionem KKS) do KsięŜy Sercanów –Al. Wileńska 
Aleja  od Al. Spacerowej (dawne pogotowie ) do KsięŜy Sercanów –Al. Kresowa  
 
Rondo  na Al. Spacerowej – nazwać - Rondo Miast Partnerskich  
Aleję  która biegnie od ul. Skłodowskiej  do ul. Sportowej nazwać  - Al. Kresowa  
Ronda  mieszczące  się  na Al. Kresowej  nazwać kolejno  od ul. Skłodowskiej – Rondo 
Wileńskie ,Rondo Wołyńskie ,Rondo Lwowskie. Nie jest w tym przypadku wymagana 
uchwała Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zwrócił się do Rady seniorów o wytypowanie 
swojego przedstawiciela do Kapituły „ZasłuŜony dl Kluczborka „ do dnia 10 października br. 
 
 
 
 
 
Radny Jan Myślecki – nie sposób się odnieść do wypowiedzi Pana Rewienki -mam zaszczyt 
prowadzić Komisje BudŜetu i jestem dumny z takich radnych ,którzy  przychodzą  na 
Komisje BudŜetu profesjonalnie przygotowani  to ,Ŝe komisja trwała tak krótko to jest zasługa 
radnych  bo czytają wcześniej materiały i są przygotowani. Materiał ,który  na wniosek Pana 
Burmistrza został odłoŜony na przyszłość był  największym  materiałem  nie analizowano go 
więc dlatego tak krótko trwało. Pan ma zawsze prawo złoŜyć wniosek o odwołanie mnie z 
Przewodniczącego Komisji. 
 
 
Radny Piotr Rewienko – bardzo dziękuję  Panu Przewodniczącemu ,Ŝe tą informacje   
przeczytał  na forum Rady – po pierwsze chciałbym Ŝeby  wszyscy przestrzegali regulamin  
takŜe  Pan Przewodniczący   jak jest interpelacja to Pan Przewodniczący zabiera głos nie w 
dyskusji wtedy  tylko  w wolnych wnioskach a nie w interpelacjach nie powinno być wtedy 
dyskusji. Nie trwały uchwały 12 min tylko dłuŜej przy porządku obrad Pan Przewodniczący 
powiedział ,ze nie było analizy budŜetu  to zmienia postać rzeczy nie mniej jednak były 
wolne wnioski jeszcze   nie wierze ,Ŝe projekty uchwał i wnioski da się opracować w 30 
minut. Na sesji nie dyskutujemy nad projektami uchwał poniewaŜ dyskutujemy  na 
Komisjach. Na komisje przygotowałem  kilkanaście pytań  i na sesję . 
 
Wracając do drugiej sprawy  będzie to dowód w sprawie sądowej. Pani dyrektor  zarzucając 
mi 4 zarzuty  wszystkie po kolei  za kaŜdym razem skłamała ordynarnie skłamała  1) ani razu 
nie uŜyłem słowa ,Ŝe jestem radnym  powiedziałem tylko raz Ŝe jestem rodzicem dziecka po 
2) nie powiedziałem takiego sformułowania ,Ŝe przedszkole nic nie uczy po 3) nie 
wymieniłem nazwiska Pani  wychowawczyni  ani szkoły  do której moje dziecko chodzi po 
ukończeniu przedszkola .Po spotkaniu wychodziłem jako jeden ostatnich  grupa rodziców 
która do mnie się zwracała z pytaniami dlaczego jest taki podział a nie inny  stała 
zbulwersowana na chodniku  
przy czym  zbulwersowanie  było widać  w przedszkolu na zebraniu  ja podszedłem uspokoić 
tych rodziców następnie Pan Dyrektor Kamiński poprosił mnie  i stałem z  dyr. Kamińskim 
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Pan Dyrektor Kamiński był świadkiem całego spotkania  i w stanie jest potwierdzić co ja 
mówię a nie  te bzdury i banały co pisze pani dyrektor. Nie uŜyłem określenia  ,Ŝe podział  
grup jest  niezgodny z przepisami prawa  3 rodziców się do mnie zwróciło z informacja  
dlaczego jest taki podział grup ..zapytałem pana dyrektora  czy ten podział jest  naleŜyty czy 
tez nie  poniewaŜ we wszystkich przedszkolach w Kluczborku są zerówki a w tym jednym nie 
ma   typowej zerówki są dzieci 4,5,6    i 5,6   padło zapytanie i propozycja ,Ŝeby  zmienić te 
grupy  i koniec tematu  dziękuję a pani dyrektor proszę odpisać ,ze spotkamy się w sądzie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia -  ja nic nie będę odpisywał  miałem  do 
informacji przekazałem informację a pan ma prawo wszystkich do sadu powołać. 
 
 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15,40 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
 
 
 


