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PROTOKÓŁ Nr XL/2013  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 30 października 2013r .Na 
ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 18 radnych .Nieobecni na sesji byli Radni : 
Krzysztof Lewandowski, Długosz Alfred, Mirosław Duda. Ponadto w sesji udział wzięli: 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, 
przedstawiciele Administracji Samorządowej, Sołtysi  wsi, 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, 
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/  przystąpienia  do opracowania i wdroŜenia planu gospodarki niskoemisyjnej, 
b/ zamiany  nieruchomości , 
c/ wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kluczborskiego, 
d/ przyjęcia programu „ Kluczbork dla rodziny +” na lata 2014-2016 , 
e/ przyjęcia programu „Gmina Kluczbork dla Seniora” na lata 2014-2016 , 
f/ wyraŜenia opinii dotyczące wniesienia aportu do spółki :Wodociągi i Kanalizacja    
   Hydrokom sp. zo.o w Kluczborku , 
g/ przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy    
    Kluczbork na lata 2014-2018, 
h/ uchylenia uchwały, 
i/ określenia stawek podatku od nieruchomości, 
j/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych, 
k/ opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały w szkołach podstawowych  
    prowadzonych przez Gminę Kluczbork, 
l/ zmiany uchwały, 
m/ zmiany uchwały, 
n/ rozpatrzenia skargi z dnia 3 i 4 września 2013r. na Kierownika Ośrodka Pomocy  
    Społecznej w Kluczborku, 
o/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,  
p/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
r/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy                      
   w  Kluczborku z Filią w Kuniowie, 
s/ nadania honorowego tytułu "ZasłuŜony dla Kluczborka". 
4. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2013r. 
- przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2013r. 
5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
    -opinia Komisji Rewizyjnej 
    -dyskusja 
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    -przyjęcie sprawozdania. 
7. Informacja o złoŜonych  oświadczeniach majątkowych.  
8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta Kluczborka wręczyli na sesji Listy 
Gratulacyjne   dla    Ewy Olech ,dla Wiesława Turczyńskiego , dla  Stanisława Leski oraz   
Krzysztofa Lewandowskiego. 
 
       Zakończyła się tegoroczna, piąta juŜ edycja plebiscytu "Opolski Hipokrates".  
Pragnę serdecznie w imieniu Radnych Gminy Kluczbork i własnym pogratulować Pani 
uzyskania III miejsca w kategorii "pielęgniarka i połoŜna". 
WyraŜamy jednocześnie głęboką nadzieję, iŜ osiągnięty przez Panią sukces  
posłuŜy jako silna motywacja dla dalszych działań, bowiem miejsce w grupie  
osób uhonorowanych tytułem "Opolski Hipokrates" jest elitarne. Pani zawodowe  
doświadczenie, zaangaŜowanie i wraŜliwość na potrzeby pacjentek przełoŜyły  
się na tę wysoką pozycję wśród "białego personelu" medycznego zgłoszonego do  
plebiscytu. Liczymy na niesłabnący zapał w podejmowaniu dalszej pracy. 
śyczymy sukcesów i wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym i zawodowym. 
Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie po raz kolejny zdobył prestiŜowy  
tytuł "Mister Camping". Jest to dla nas okazją do złoŜenia na Pana ręce  
serdecznych gratulacji dla Pana i Pracowników Ośrodka. 
To wyróŜnienie nadawane najlepszym polskim campingom jest namacalnym dowodem  
doskonałego zarządzania Ośrodkiem i wychodzenia naprzeciw stale rosnącym  
potrzebom turystów. Turysta zadowolony z wyposaŜenia campingu, jego stanu  
technicznego, estetyki, rodzaju i jakości świadczonych na nim usług oraz  
profesjonalizmu i kultury obsługi ponownie wraca do takiego jak prowadzony  
Pana camping. Mamy nadzieję, Ŝe właśnie to daje Państwu inspirację do  
dalszej wytęŜonej pracy na rzecz Ośrodka. 
Jeszcze raz gratulujemy tego prestiŜowego tytułu, Ŝyczymy wielu kolejnych  
sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
 
Następnie wręczono  List Gratulacyjny  dla Pana Stanisława Leśko  
Proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za otrzymanie Honorowego 
Medalu Świętego Eligiusza i Tytułu Złotnika Roku 2013, który został wręczony Panu 
5 października podczas uroczystej gali w trakcie trwania XIV Targów BiŜuterii i Zegarków 
ZŁOTO SREBRO CZAS w Warszawie. 
        Medal Świętego Eligiusza i Tytuł Złotnika Roku jest prestiŜowym wyróŜnieniem dla 
złotnika–jubilera wykazującego się wysokim kunsztem zawodowym, rzetelnością, dobrą 
pracą i uczciwością oraz działalnością w organizacjach rzemiosła w Polsce, począwszy od 
Cechu Rzemiosł RóŜnych w Kluczborku, poprzez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Związek 
Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 
         Dzięki pracowitości, solidności i osobistemu zaangaŜowaniu oraz wysokiej etyce pracy, 
zakład Pana jest wyznacznikiem bardzo dobrej jakości świadczonych usług i oferowanych 
wyrobów w branŜy złotniczo–jubilerskiej. 
         Bardzo cieszy nas fakt, Ŝe właśnie kluczborska firma o ponad 30–letniej tradycji tak 
dobrze radzi sobie na rynku krajowym, mimo ostrej konkurencji, czego widocznym dowodem 
jest otrzymane wyróŜnienie. Uhonorowanie Medalem i Tytułem Złotnika Roku jest duŜym 
zaszczytem, poniewaŜ jest Pan kolejnym, dziesiątym laureatem tych nagród, przyznanych 
w latach 2004–2013 osobom pochodzącym z duŜych miast Polski: Warszawy, Gdańska, 
Krakowa, Gdyni, Katowic, Świętochłowic i Białegostoku. 
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Przewodniczący Rady odczytał na sesji  list gratulacyjny dla Pana Krzysztofa 
Lewandowskiego Pan Krzysztof Lewandowski  w związku z wyjazdem nie mógł 
uczestniczyć w dzisiejszej sesji .Proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje i wyrazy uznania 
za zdobycie mistrzostwa województwa opolskiego w pistolecie małego kalibru oraz 
wicemistrzostwa w pistolecie centralnego zapłonu w mistrzostwach województwa opolskiego 
grupy powszechnej w strzelectwie  sportowym.                                                                                                                                               
Strzelectwo to sport ,który wymaga od zawodnika takich cech jak cierpliwość opanowanie, 
koncentracja, uczy wytrwałości i motywuje do osiągnięcia wytyczonego celu. 
śyczymy Panu wielu kolejnych sukcesów na arenie sportowej ,a w pracy na rzecz 
społeczności lokalnej oraz pomyślnej realizacji wszystkich Ŝyciowych zamierzeń. 
 
 
 
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. Uwag nie wniesiono zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z poprzedniej sesji  zatem został on poddany 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
 
 
W dniu 23 października  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  
 i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza i kierownik Ref. Podatków i Opłat                        
 
W  dniu 24 października    2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i zapoznanie się działalnością 
wiejskich  ośrodków kultury. 
W posiedzeniu uczestniczył  kierownik Ref. Podatków i Opłat                     
 
W dniu 23 października   2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i wizyta na składowisku odpadów i sp. 
zo.o „Hydrokom” 
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W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza. 
 
 
W dniu 29 października   2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza : 
- projektów uchwał  
- dochodów i wydatków OSiR za I półrocze 2013r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta , dyrektor i główny księgowy  OSiR-u                             
  
 
 
W dnia  28 października   2013r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia  była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 
między sesjami i kontrola zadania pn.” Budowa ronda ul. Byczyńska”. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej . 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

 
Radny Piotr Rewienko zapytał :rozwaŜyć moŜliwość  podania do publicznej wiadomości ,Ŝe 
nadwyŜkę śmieci  oprócz posiadanych kubłów moŜna   składować i wywoźnik wywiezie za ta 
samą opłatą 
Czy istnieje moŜliwość prawna aby deklaracje były składane w formie elektronicznej. 
 
Do punktu  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 23 października   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 23 października 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 24 października  2013r. analizując materiały na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.   
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński  
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Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
                   Na posiedzeniu w dniu 29 października  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 : 
 
a/Projekt uchwały w sprawie   przystąpienia  do opracowania i wdroŜenia planu gospodarki 
niskoemisyjnej, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący 
Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania 
głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XL/417/13  
 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  zamiany  nieruchomości, do tego projektu uchwały Radni nie 
wnieśli uwag zatem  Przewodniczący rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w 
projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XL/418/13  
 
c/ Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu 
Kluczborskiego, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący 
Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania 
głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XL/419/13  
 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia programu „ Kluczbork dla rodziny +” na lata 2014-
2016 , do tego projektu uchwały Radny Piotr Rewienko  zwrócił się do Burmistrza aby  
wykonać symulacje i rozwaŜyć moŜliwość przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego  w 
kwocie 20 zł dla kaŜdego dziecka z rodziny wielodzietnej z rodzin w trudnej sytuacji 
finansowej oraz  podjąc rozmowy z PKS-em  oraz Zarządem  Starostwa Powiatowego 
odnośnie moŜliwości wprowadzenia zniŜek dla   tych samych rodzin objętych programem 
Kluczbork dla  rodziny +  jeŜeli Pan Burmistrz  rozwaŜy pozytywnie te wnioski to ja nie będę 
składał poprawek.  
Burmistrz Jarosław Kielar – zostanie  umówione spotkanie z PKS-em w tej sprawie. 
Z OPS-em wcześniej było to juŜ  omawiane ale w tej chwili na podstawie deklaracji zostanie 
to opracowane. 
Nikt więcej  w tym temacie nie zabrał głosu  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie treść w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw 
,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/420/13  
 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia programu „Gmina Kluczbork dla Seniora” na lata 
2014-2016 , do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania 
głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano  
jej Nr XL/421/13  
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f/ Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczące wniesienia aportu do spółki 
Wodociągi i Kanalizacja  Hydrokom sp. zo.o w Kluczborku , do tego projektu uchwały Radni 
nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w 
projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/422/13  
 
 
 
g/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy  Kluczbork na lata 2014-2018, do tego projektu uchwały 
Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  
w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/423/13  
 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli 
uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w projektu 
uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XL/424/13  
 
 
i/ Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie treść  w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 16 za,0 przeciw ,2 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/425/13  
 
 
 
j/Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, do tego 
projektu uchwały w tym temacie głos zabrał Radny Piotr Rewienko  który zawnioskował o :  
PKS – jest to jeden z zakładów pracy którego dotyczy ta uchwała - koszt podatku  będzie 
większy  ok. 4 tyś zł  proponuję aby w pozycjach -  w stosunku do obowiązujących stawek 
podniesione są  o więcej niŜ 3 %  obniŜyć   podwyŜkę do ok. 3% 
głosowanie  3 za,12 przeciw ,3 wstrzymujące się  poprawka nie została przyjęta  
zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w projektu uchwały i 
w wyniku głosowania głosami 15 za,1 przeciw 2 wstrzymujących się  uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XL/426/13  
 
 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork, do tego projektu uchwały 
Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  
w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/427/13  
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l/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli 
uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w projektu 
uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano  
jej Nr XL/428/13  
 
 
m/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli 
uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w projektu 
uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano  
jej Nr XL/429/13  
 
 
n/Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 3 i 4 września 2013r. na Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli 
uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w projektu 
uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XL/430/13  
 
 
o/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie treść  w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/431/13  
 
 
p/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie treść  w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/432/13  
 
Obecnych na Sali obrad 17 radnych. 
 
r/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego 
Domu Samopomocy  w  Kluczborku z Filią w Kuniowie, do tego projektu uchwały Radni nie 
wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie treść  w/w 
projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 17 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/433/13  
 
 
s/ Ostatni projekt uchwały dotyczył nadania honorowego tytułu "ZasłuŜony dla Kluczborka". 
do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie treść  w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami 15 za,0 
przeciw ,2 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XL/434/13  
 
 
 
 
 



 8 

Do punktu 4 porządku obrad 
Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2013r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  przedstawił  opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2013r  ( Uchwała Nr 
407/2013  z dnia 27 września 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu   - Skład orzekający w składzie Klaudia Stelmaszczyk –przewodnicząca, Aleksandra 
Bieniaszewska, Magdalena Przybylska.) 
 
( opinia  w załączeniu do protokołu ) 
 
- przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2013r. 
 
W tym temacie głos zabrał  Radny Piotr Rewienko na podstawie opinii zwrócił się z 
zapytaniem do Burmistrza  ,które dochody i wydatki są najbardziej zagroŜone i nie będą 
wykonane w tym budŜecie. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – jeŜeli chodzi o sprzedaŜ mienia  - to co było w sprawozdaniu to 
dzisiaj jesteśmy w duŜo lepszej sytuacji – została sprzedana działka przy ul. Jagiellońskiej  
w granicach 950 tyś netto. Na dzisiaj wykonanie sprzedaŜy jest w granicach  70 % są 
wyznaczone do sprzedaŜy działki budowlane ,które najwięcej zwyczajowo sprzedaje się  na 
koniec roku w mieszkalnictwie globalnie się ruszyło . Jest  równieŜ wyznaczona działka ( 
budynek przy ul. Norwida )  Sprawy podatkowe  - jest to zaległość jednego duŜego podatnika   
następuje spłacanie z lekkim opóźnieniem. Zaległość będzie bo część spłaty została 
przełoŜona na lata następne. Od osób fizycznych pewien niedobór moŜe być   jeŜeli  chodzi o 
sprawy podatkowe to moŜe być tylko wróŜenie ile moŜe przyjść w miesiącu środków  . 
JeŜeli  chodzi o oświatę  to wykonanie wynikało z 13-tki i z wyrównania  dla nauczycieli  
tzw. średniej ,którzy mieli   osiągnąć nauczyciele w określonych  stopniach awansu 
zawodowego. To w efekcie dało te pieniądze .Po wprowadzeniu dotacji przedszkolnej moa 
nastąpić niewielkie braki lub nie będzie ich wcale. To co jest zaplanowane jest wykonywane. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał   pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2013r. i w wyniku głosowania głosami  
17 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 
pozytywnie. 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
Burmistrz  Jarosław Kielar – wyjaśnił ,jeŜeli chodzi o wywóz dodatkowy  ,jest taka 
moŜliwość ,Ŝe mogą być wywoŜone  dodatkowe śmieci komunalne. Jesteśmy w pierwszym 
miesiącu wywozu  przez 3 miesiące będzie to poligon doświadczalny  a to polega na tym ,ze 
dla niektórych ludzi  kubły są za małe  i jest moŜliwość  podpisania indywidualnej deklaracji  
zmiany kubłów ale jest gro osób dla których kubły są za duŜe i równieŜ w druga stronę będzie 
zmiana. Osoby które maja śmieci zmieszane mówią ,Ŝe potrzebny jest dodatkowy wywóz ale 
dostajemy sygnały ,Ŝe  śmieci suche ,ze jest ich za duŜo. Trzeba poczekać  i przy 
uwzględnieniu harmonogramu na przyszły rok będzie moŜna poczynić zmiany. Będzie to teŜ 
związane kosztami. Dochodzą nas głosy ,Ŝe  Pan Sobek zbiera deklaracje od swoich 
znajomych  ( zaczynają się kombinacje   dotyczące  PSZOK)   będą kontrole. 
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Zwiększenie na pewno nastąpi na Cmentarzu   jesteśmy po rozmowach aby utrzymać 
porządek , akcja święta , np. choinki  pomału rozwiązujemy problemy. Zmiany ,które są 
pokazuje Ŝycie. Pewne zmiany będą równieŜ w uchwałach . Na dzisiaj przy zmianie ceny jest 
zmiana deklaracji i innej moŜliwości nie ma. JeŜeli ktoś ma podpis elektroniczny  to moŜe  to 
robić .MoŜna oczywiście wydrukować i  jak w Urzędzie Skarbowym to zrobić. Mówi się o 
tym aby deklaracje raz złoŜone nie musiały być wielokrotnie powtarzane jakby obowiązywała 
uchwała Rady Miejskiej to by sprawę załatwiało. W inny sposób jak dzisiaj robimy nie da się 
zrobić.  
 
Radna  Teresa Wróbel – poinformowała ,Ŝe  jakby ktoś miał zamiar   uzyskać  kartę do 
podpisu elektronicznego to  zaprasza do ZUS w Kluczborku. 
 
 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
    -opinia Komisji Rewizyjnej 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 17.09.2013r.- do 17.10 .2013r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 28 października   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 –ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierŜawienia    w trybie 
bezprzetargowym 
A-2 –ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierŜawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 
A-4 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego” 
A-5 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ”Zimowe utrzymanie  dróg gminnych 
miejskich i wiejskich ,ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014 
A-6 – powołania Kolegium Burmistrza ds. nagród  
B-6 –umowa Zakład Budowlano-Remontowy Jurkowski „- wywóz gruzu po rozbiórce Kina 
„Bajka” 
B-15  -aneks do umowy z dnia 12.09.2013r.EKO-REGION Sp. zo.o Bełchatów  zmiana 
kwoty miesięcznego czynszu.       
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
 
    -dyskusja 
 
Radny Piotr Rewienko –zapytał w sprawie aneksu do umowy z dnia 12.09.2013r.EKO-
REGION Sp. zo.o Bełchatów  zmiana kwoty miesięcznego czynszu. Czy wcześniej Firma nie 
wiedziała ,Ŝe jest to taki duŜy obszar .     
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Burmistrz Jarosław Kielar – będą płacić podatek nie mogą płacić dwóch opłat na raz 
weszliśmy z gruntem  jako udział  
    -przyjęcie sprawozdania. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami i w wyniku głosowania głosami 16 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie pozytywnie 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
 
Informacja o złoŜonych  oświadczeniach majątkowych.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia zapoznał  Radny  informacja na temat 
złoŜonych oświadczeń majątkowych za 2012 r ( informacja  w załączeniu do protokołu ) 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
 
 
Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poinformował ,ze na Komisjach  była 
poruszana sprawa Pani B. S. zam. w Kluczborku. Przewodniczący przedstawił odpowiedz na 
pismo  ( Informuje ,Ŝe Rada Miejska w Kluczborku na sesji w dniu 30 października 
2013r.uznała ,ze decyzja Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim 
Zarządzie Obiektów Komunalnych była słuszna. Od decyzji przysługiwało odwołanie, które 
naleŜało złoŜyć w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku .) 
 
 Radni w wyniku głosowania głosami 16 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  przyjęli 
stanowisko zawarte w piśmie.                                       
 
Do Rady Miejskiej w Kluczborku  zwrócił się Burmistrz Miasta Kluczborka w związku z  
wnioskiem  Pana Artura Stanosska prowadzącego działalność  gospodarczą pod firma 
„KALIA” Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedziba w Kluczborku przy ul. Opolskiej 1 
będącego zarządca cmentarza komunalnego i katolickiego w Kluczborku, w sprawie zmiany 
stawek opłat cmentarnych  proszę o skierowanie radnych chętnych do pracy w zespole 
roboczym opracowującym projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poprosił  o zgłoszenie się  w ciągu tygodnia 
do Biura Rady. JeŜeli nikt się nie zgłosi wyznaczę  odpowiednie osoby. 
 
Przewodniczący Obrad poinformował ,ze po  uroczystej mszy  św. w dniu 11 listopada   
zaprosił Radnych do  uroczystego wkopania drzewka  przy Hospicjum w Smardach Górnych, 
które zostało ufundowane  przez Radnych. 
 
Radny Henryk Fraszek – w związku z tym ,Ŝe idzie zima   poruszył temat kanalizacji 
burzowej największe kałuŜe są przy Kinie – wyczyszczenie rowów  na terenie miasta  przed 
zima. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – cały rok za burzówkę odpowiedzialny jest „HYDROKOM „ 
maja za to płacone i cały czas nad tym pracują. Maja  harmonogram działania . 
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Globalnie w sprawie rowów-  ilość wykonanych prac jest duŜo większa  niŜ było do tej pory 
Z prostej przyczyny ,Ŝe Spółka Wodna ,która rozpoczęła swoja działalność bardzo 
dynamicznie rozpoczęła prace uzyskując bardzo korzystne ceny przekazaliśmy  dotacje  i co 
jest waŜne członkowie tej spółki płaca w 90 % moŜe nawet po nad  w przyszłym roku mają 
szanse otrzymać dotacje w województwa. JeŜeli chodzi o nasze rowy systematycznie  jest 
robione to co jest moŜliwe. JeŜeli chodzi o park sprawa zostanie przekazana  do Pani która 
zajmuje się  rowami  i przegląd zostanie wykonany. 
 
Do punktu 9 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.20 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 


