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PROTOKÓŁ Nr XLI/2013  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 27 listopada 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, 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, ( 30.10.2013r.) 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    Opinie Komisji 
a/ nabycia nieruchomości w formie darowizny, 
b/ przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Biadaczu , 
c/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania    
    ścieków, 
d/ przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi                                
    i  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego                               
    i o  wolontariacie w roku 2014, 
e/ obniŜenia ceny skupu Ŝyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na    
    terenie gminy w 2014 roku, 
f/ zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   
   przestrzennego części terenów wsi: Gotartów, Kujakowice Dolne, Krzywizna, Łowkowice,    
   Smardy Dolne , Smardy Górne i Unieszów, 
g/ wyraŜenia zgody na przystąpienie do projektu konkursowego w ramach Europejskiego   
   Funduszu Społecznego POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                    
    pt.  „Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork”,  
h/ odpłatnego nabycia nieruchomości, 
i/  rozpatrzenia skargi z dnia 25 października  2013r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu   
    Obiektów Komunalnych  w Kluczborku, 
j/  zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów, 
k/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
l/ wyraŜenia  opinii  dotyczącej  wniesienia  aportu do spółki: Wodociągi  i Kanalizacja     
    „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, 
m/ zaopiniowania  propozycji  planu  aglomeracji  „Kluczbork”. 
n/  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/134/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie     
     określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym    
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     2012/2013.  
7. Wolne wnioski i zapytania. 
8. Zamknięcie obrad. 
                                                            
W związku z nieobecnością Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Krzysztofa 
Lewandowskiego na poprzedniej sesji Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta 
Kluczborka wręczyli List  Gratulacyjny   Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu. 
 
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. Uwag nie wniesiono zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
Obecnych na Sali obrad 20 radnych 
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 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
 
W dniu 20 listopada 2013r .odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i 
Turystyki. Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i wizyta w Muzeum im.Jana 
DzierŜona. W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza, Prezes „Hydrokomu” i pracownik 
Ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. 
 
W dniu 21 listopada 2013r.posiedzenie odbyła Komisja ds.Wsi Rolnictwa, Leśnictwa 
,Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia była analiza 
projektów uchwał i zapoznanie się z działalnością wiejskich ośrodków kultury. W 
posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza i Prezes „Hydrokomu.” 
 

W dniu 20 listopada 2013r.posiedzenie obyła Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
.tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i spotkanie z Komendantem Gminnym 
Ochrony PrzeciwpoŜarowej. W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza i Komendant 
Gminny Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 

W dniu 26 listopada 2013r.posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. Tematem posiedzenia była analiza projektów uchwał i działalność 
Spółki Wodnej Gminy Kluczbork. W posiedzeniu  uczestniczył  Burmistrz Miasta  dyr. 
Administracji Oświaty, Prezes „ Hydrokomu ” i pracownik Ref. Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska. 

W dniu 25 listopada 2013r. posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna Tematem posiedzenia 
była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres między sesjami i 
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kontrola zadania pn. ”Budowa oczyszczalni przydomowych „ W posiedzeniu uczestniczył 
Burmistrz Miasta i Katarzyna Zawadzka. 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Radny Piotr Rewienko  zadał 3 pytania do Pana Burmistrza – ile wniosków do projektu 
budŜetu zgłosiły  Komisje i które to Komisje , ilu radnych zgłosiło wnioski do projektu 
budŜetu  i ile wniosków wpłynęło od mieszkańców Kluczborka. Które z tych wniosków  
zostały uwzględnione w projekcie BudŜetu. Proszę o odpowiedz na piśmie. 
 
2)Składałem wniosek o zwiększenie zasiłków rodzinnych dla rodzin wielodzietnych .Czy Pan 
Burmistrz rozwaŜa zwiększenie  tych zasiłków. 
 
3) StraŜ Miejska rozwozi pocztę po naszej Gminie co to jest za poczta ?  czy to jest zadanie 
StraŜy  Miejskiej ? 
 
 
 
 
 
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 20 listopada   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 20 listopada 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 21 listopada  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 26 listopada  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał . 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
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Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie: 
 
a/Projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości w formie darowizny, 
do tego projektu nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  
przystąpił do głosowania i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/435/13 
 
b/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Biadaczu , do tego projektu nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  przystąpił do głosowania i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/436/13 
 
c/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków, do tego projektu nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do głosowania i w wyniku głosowania głosami 21 
za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/437/13 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z 
organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego  i o  wolontariacie w roku 2014, do tego projektu nikt z  
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do głosowania i 
w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLI/438/13 
 
e/ Projekt uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na  terenie gminy w 2014 roku, do tego projektu nikt z  Radnych 
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do głosowania i w wyniku 
głosowania głosami 18 za ,1 przeciw,1 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLI/439/13 
 
 
f/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego części terenów wsi: Gotartów, Kujakowice Dolne, 
Krzywizna, Łowkowice, Smardy Dolne , Smardy Górne i Unieszów, w tym temacie głos 
zabrał Radny Piotr  Rewienko poprosił Pana Skulskiego o informacje na temat odległości 
wiatraków od zabudowań. 
Informacje która przedstawił Pan Leszek Skulski  towarzyszyła prezentacja. ( w załączeniu do 
protokołu ) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pan Leszek Skulski wyjaśnił , jeśli wrócimy do projektu uchwały który Rada ma uchwalić to 
w poprzedniej uchwale  nieopatrznie weszliśmy na tereny gruntów rolnych objętych planami 
w miejscowości Smardy Dolne ,Górne ,Krzywizna i Gotartów w zamierzeniu było to ,Ŝe nie 
wchodzimy na te tereny w zawiązku z tym jest korekta załącznika  do uchwały poprawiająca  
ją w ten sposób Ŝe te tereny nie są w tej chwili objęte inaczej mówiąc  obszar objęty 
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uległ zmniejszeniu  jest 
w jednym miejscu  w Gotartowie wejście na grunty orne ale wynika to ze strefy ochrony 
hałasu. 
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Radny Piotr Rewienko- rozumiem ,Ŝe rozpoczynamy dyskusję nad tym projektem uchwały. 
Na wstępie powiem ,co wielu państwa zdziwi Ŝe jestem za  stawianiem elektrowni 
wiatrowych pod warunkiem ,Ŝe są one w odpowiedniej odległości od zabudowań ludzkich. 
Pytanie do Pana Leszka Skulskiego poniewaŜ rozmawiamy  o tym planie zagospodarowania 
przestrzennego  Ŝe  liczba tych wiatraków  oscyluje  w ilości 41 nie wspominajmy ,Ŝe 
podobna uchwałę podjęliśmy i w Kuniowie poza dwoma stojącymi jednym ,który ma decyzje 
czy trzema  od prawej strony jest pole przy obwodnicy  gdzie zmieści się 10 wiatraków czyli 
będzie to liczba 51 jeŜeli się mylę to proszę o sprostowanie. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar-to był tylko zapis w studium takich zmian w planie nie 
prowadzimy  tematu na dzisiaj nie ma.  
 
Radny Piotr Rewienko –czyli wycofujemy  z tego planu w przyszłości . 
 
Burmistrz Jarosław Kielar- zapis w studium umoŜliwia tak jak Pan jest za dzisiaj, który 
usłyszałem  po wykładzie wczorajszym Pana Fraszka ,myślę ze Pan mocno podpadł bo 
porównanie padające  wczoraj elektrownie wiatrowe…… więc myślę ,Ŝe mocno Pana uraził 
bo mnie akurat mało. ZbliŜamy się do tego ,Ŝe po 4 latach  Tauron zaczyna mówić o 
elektrowni wiatrowej Ŝe musza stanąć co niektórzy zaczynają mówić tylko o odległości  
czytając prasę i artykuły ludzi kwalifikowanych. 
 
Radny Piotr Rewienko – werbalnie moŜe nie docieramy do wszystkich tak skutecznie  jak 
robi to obraz chciałbym puścić 5 minutowy film. To jest TVN ,który moŜna powiedzieć 
stronniczy dla opcji.( projekcja filmu   ) 
Radny Piotr Rewienko- kończąc swoja wypowiedz chciałbym zwrócić uwagę na eksperta 
komisji europejskiej ……?…. która wskazała odległości  1,5 km a my mamy jak Pan Leszek 
Skulski stwierdził  od 900 do 1.800 najwięcej  turbin wiatrowych .Ja wiem Ŝe są eksperci 
,którzy twierdzą ,Ŝe szkodzi zdrowiu i są którzy mówią ,Ŝe nie szkodzi zdrowiu .To tak 
jakbyśmy poszli do dwóch lekarzy jeden mówi ,Ŝe  lekarstwo trzeba zaŜywać a drugi mówi, 
Ŝe absolutnie nie zaŜywać. Myślę, Ŝe kaŜdy z nas tego lekarstwa by nie zaŜywał i skoro jest 
jakiekolwiek ryzyko ,Ŝe mieszkańcy mieszkający w okolicach tych elektrowni wiatrowych 
które mogłyby  stanąć czy juŜ stoją  są naraŜeni na utratę zdrowia czy utratę wartości 
nieruchomości moim zdaniem nie warto w tym kierunku iść .Nie przegłosowanie tej uchwały 
daje moŜliwość zamknięcia tematu nie chciałbym tak daleko stawiać tematu nie jestem 
ekspertem .Stawiam wniosek aby odłoŜyć projekt uchwały i głosowanie do następnej sesji 
ewentualnie do czasu aŜ uzyskamy oficjalne stanowisko  Ministerstwa Ochrony Środowiska 
 i Ministerstwa Zdrowia na bazie tych dokumentów ,które Pan Leszek Skulski przedstawił 
niech eksperci  fachowcy ocenią czy wszystkie te elektrownie wiatrowe są bezpieczne  i czy  
odległości naleŜałoby zmienić i taki wniosek składam ,jeŜeli wniosek nie zostaje 
przegłosowany to wtedy złoŜe wniosek o głosowanie imienne   bo chciałbym aby mieszkańcy 
w przyszłości wiedzieli kto z nas bezpośrednio przyczynił się do tego aby te elektrownie 
powstały pomimo tego ,Ŝe mamy jakąś wiedzę . Tu jest pismo z Ministerstwa Ochrony  
Środowiska ,które stwierdza ewidentnie ,Ŝe powstają choroby  na wskutek ultradźwięków . 
Te informacje są juŜ powszechnie dostępne w Internecie w mediach naukowcy są podzieleni. 
Istnieje dokument –do Związku Gmin Województwa Podlaskiego ,który stwierdza  
Ŝe ultradźwięki rozchodzą się  w środowisku na znacznej odległości w przypadku fal 
wiatrowych   niektóre badania pokazują ,Ŝe  moŜe być to nawet  w promieniu 10 km  
W opinii resortu zdrowia biorąc pod uwagę wiele czynników, odległością gwarantującą 
zarówno dotrzymanie norm hałasu, jak i zminimalizowanie potencjalnych uciąŜliwości  



 6 

oraz ograniczającą do minimum wpływ efektu migotania cieni, emisji infradźwięków i 
zagroŜeń związanych z odrywaniem się od łopat kawałków lodu, jest dystans  
co najmniej 2 km. 
  
 
 
 
W opinii Ministerstwa Zdrowia potwierdzają to wyniki badań naukowych, w których 
wskazano, Ŝe przy odległości zabudowań od farm wiatrowych zlokalizowanych powyŜej  
2 km liczba skarg odnośnie hałasu i występowania objawów syndromu turbin wiatrowych 
czy choroby wibroakustycznej jest znikoma. 

Wnioskuje o przełoŜenie głosowania tej uchwały do czasu uzyskania  informacji  
z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Ministerstwa Zdrowia. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –tokiem myślenia Pana Radnego – zbiornika byśmy nie 
wybudowali bo równieŜ było wiele faktów ,Ŝe byśmy się potopili ,albo zatopili innych myślę 
Ŝe 90 % mieszkańców jest zadowolonych a ci którzy byli przeciwni dzisiaj twierdzą ,Ŝe to 
dzięki nim podobnie Rynek i Ratusz  i Rewitalizacja  bo buty się będą niszczyć ,będziemy  
po ścieŜkach po błocie chodzić dzisiaj otrzymujemy  nagrody jako najpiękniejsza przestrzeń 
oczywiście dzięki tym którzy byli przeciwni. Nie jestem Fachowcem ale  Pan Doktor Nauk 
Medycznych Dariusz Łątka Ordynator Oddziału Neurochirurgii  stwierdza jednoznacznie, 
Ŝe nie ma nawet  najsłabszych dowodów kategorii medycznej ,Ŝe to co jest wytwarzane na 
elektrowni wiatrowej szkodzi zdrowiu. Migotanie-  migotanie liści jest większe  
niŜ to co wytwarza elektrownia .Ultradźwięki generowane przez lodówkę są większe 
niŜ to co wytwarza elektrownia. Radosław Gawlik – człowiek ,który był jednym z pierwszych 
Wiceministrów Ochrony Środowiska bardzo mocno zaangaŜowany w sprawy ekologiczne 
stwierdza ,Ŝe odległość pół km. odległość od zabudowań. W tym materiale filmowym 
zabrakło podstawowych informacji  jaka jest odległość ,myślę Ŝe tak jak dziennikarz 
przekazał było to  200-400m u nas mówi od 800 w górę i to jest ta zasadnicza róŜnica.  
Nie będę przytaczał  prof. Boczara bo on tu był  dlatego ,Ŝe jest w  woj. opolskim 
największym fachowcem. Jestem pewny i przekonany  ,Ŝe moŜe powstać kilkanaście moŜe 
dwadzieścia kilka elektrowni i to wszystko to są duŜe pieniądze jedna z firm ,która złoŜyła 
dokumenty o wydanie decyzji  jej  dzisiaj juŜ nie ma ona juŜ tutaj nie wybuduje .W Kuniowie 
zobaczymy jak to będzie funkcjonować ,moŜemy się wszystkiego bać  ,Ŝe te elektrownie są 
stare i z demobilu wszystko  jest zastrzegane i zapisane jest w planach.Za cywilizacją trzeba 
iść zawsze do przodu  nikt nikomu nie chce zrobić źle. To co jest zapisane w naszych planach 
jest to bezpieczniejsze niŜ w wielu miejscach w naszym kraju. MoŜna mówić o większej 
odległości  powyŜej 2 km – 4 km   nie da się tego zrealizować . 
Byłem pod elektrownią w Kuniowie – i nic się nie dzieje.( kiedy był wiatr i kiedy się kręciły ) 
 
Radny Krzysztof Brzoska –chciałem się odnieść do wiatraków naszych Kuniowskich – nikt 
od 3 miesięcy nie musi brać tabletek nic się nie dzieje wszyscy są  praktycznie zadowoleni  
tak jak Pan Burmistrz powiedział na pewno jest jakiś procent ludzi  jest ,którym się wszystko 
nie podoba  bo to są tacy ludzie. Kiedyś rozmawialiśmy ,ze zwierzęta są bardzo czułe ,byłem 
pod wiatrakami ziemia jest zryta  ile tam jest saren jeleni zajęcy i dzików  to ja nie rozumiem 
sytuacji zwierzęta  pierwsze reagują. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –nie cały miesiąc temu  byłem u wiceministra Ochrony 
Środowiska w sprawie  przydomowych oczyszczalni  zadałem pytanie na temat opinii 
dotyczące  elektrowni wiatrowych .Wszyscy wiemy ,Ŝe to są opinie Ŝadne opinie nie ma 
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dowodów. Odwoływano się do Niemców ,Ŝe likwidują elektrownie atomowe w pierwszym  
miejscu   idą elektrownie związane z energia odnawialną .W Polsce robi się podobnie  
rozwijamy elektrownie Opole gdzie teŜ ekolodzy wiszą na kominach i stopują inwestycję  
11-to miliardową i tak samo jest z elektrowniami wiatrowymi. Trudno jest dzisiaj  stać z boku  
i powiedzieć ,Ŝe nas to nie interesuje bo jesteśmy poza ekologia nie chcemy tego mieć tego 
bliŜej czy dalej. My chcemy i staramy  się  to robić bezpiecznie. Odwołanie z Łowkowic  
uwaŜam ,Ŝe  mieszkający 3-4 km od najbliŜszej elektrowni  jak się odpowiednio nasteruje  
a podobne zdarzenie miało  przy obwodnicy Opola, nagle  Pan zebrał kilka tysięcy podpisów  
na Wszystkich Świętych ,Ŝe obwodnica będzie przebiegała przez cmentarz i ludzie jak przez 
cmentarz  to wszyscy podpisywali  trafiło odwołanie i skutecznie zablokowano na jakiś czas 
decyzje środowiskową. Tutaj decyzje środowiskowe są opracowywane mamy zapisy ile moŜe 
być decybeli  inne dane wynikają z ustaw nie moŜemy tworzyć nowego prawa. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – dwa tygodnie temu byłem u kuzyna  gdzie 
teŜ są wiatraki  zadałem mu pytanie co z Ŝyciem  na ziemi  wokół wiatraków? wziął łopatę  
wykopał dŜdŜownice ( jeździ na ryby ) jak są dŜdŜownice jest Ŝycie. 
 
Zbigniew Czerski – do jakiej odległości moglibyśmy zwiększyć odległość  wiatraków od 
zabudowań co by nam nie przeszkadzało w planie zagospodarowania  i nie przeszkadzało   
w powiększaniu  ferm wiatrowych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- jak Pan Skulski powie ,Ŝe będzie do 1000m 
to z sali  ktoś powie ,Ŝe do 1100  m. UwaŜam ,Ŝe  wielu inŜynierów  w Polsce pracowało 
nad tym i obliczyli i podali normę tej odległości a my chcemy  na tej sali  zmieniać.  
 
Radny Henryk Fraszek –padło na tej sali kilka ewidentnych nieprawd przekłamań. Pierwsze  
to nie usłyszałem stwierdzenia ,Ŝe w ogóle nie robić wiatraków. Wiatraki moŜna robić ale 
chodzi o jeden szczegół   w takiej  odległości  Ŝeby mieć niemal 100%  pewność ,Ŝe nikomu 
nie zaszkodzą a Gmina nie będzie ponosić kosztów  z tytułu odszkodowań i tego typu rzeczy. 
Druga  sprawa teŜ nigdy jeszcze na tej sali nie słyszałem Ŝeby nie chciał zrobić  rynku parku  
Czegoś tam jeszcze  jakiegoś stawu tylko zrobić to po prostu lepiej  albo dobrze. Czyli jak  
się robi Rynek to nie trzeba  podnosić  bruku do góry o 300mm czy 350  i pozasypywać  
wszystkie okna ludziom do piwnicy. Ten bruk historyczny  gdzie w 70-tych latach się 
chodziło i jeździło  to jest poziom  właściwy gdzie w tym akwarium jest zamglony ciągle . 
Trzecia to – warto się przyglądać gospodarce niemieckiej i przemysłowi niemieckiemu  
 i nie rzadko czerpać wzorce i to nie powinno być zbyt skomplikowane dla nikogo   
nawet dla osób które strasznie nie cierpią zdobywania  i przedkładania wiedzy maja wstręt do 
tego są tu tacy radni. Zjawisko jest takie jeśli chodzi o elektrownie na terenie Niemiec bardzo 
duŜa rozbudowa  na 10 tyś MW  było planowane  ponad  5 kawałków  bo budowane są dwa 
bloki po 900 są w Opolu  budowane i zamkniecie do 2002 roku  wszystkich elektrowni 
atomowych. 
To zjawisko  jest mało skomplikowane i łatwe do pojęcia dla osób ,które nie cierpią wiedzy 
i informacji. Ustanowione są parytety między emisja dwutlenku  węgla a ilością energii 
pozyskiwanej z tzw. źródeł odnawialnych. W związku z tym jakby Pan Burmistrz nie 
zrozumiał  jeŜeli ktoś chce budować duŜo elektrowni wiatrowych to równolegle musi 
budować wiatraki. Większość tych wiatraków jest  eksportowanych do Chin i stawianych  
na terenach całkowicie nie zamieszkałych stanowią one wspomaganie  dla przemysłu gdzie 
się topi aluminium  tam gdzie są piece do wytapiania stali. Po prostu jest argument chybiony. 
Wszystkie duŜe farmy są zlokalizowane albo na morzu albo na obszarach nie zamieszkałych 
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te stare wiatraki  o których słusznie Pan Burmistrz wspomniał albo stare samochody lądują u 
biedniejszych  to jest naturalne zjawisko  czyli w biedniejszych państwach. Chce sprostować 
wiadomości ,które są  nie prawdziwe albo mniej prawdziwe. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – podkreślił ,Ŝe to są nowe wiatraki przewodniczący zapytał 
czy radny  widział dokumenty?    
 
Radny Henryk Fraszek – stwierdził ,Ŝe takich małych turbin  się juŜ nie produkuje.  
Nie widziałem dokumentów ale czytałem ,Ŝe  takie wiatraki  się remontuje i sprzedaje komuś 
kogo na to stać . Chodzi o to ,Ŝe nikt nie mówi ,ze nie ma być wiatraków tylko chodzi o to 
Ŝebyśmy się zabezpieczyli przed szkodami i nie słyszałem ,Ŝeby na tej sali ktoś kiedyś mówił 
,Ŝe nie chce wiatraków. Jak Pan Burmistrz sobie Ŝyczy to proszę bardzo ,Ŝe taka prasowa 
nowoczesność młodzi wykształceni z wielkich miast  plus  postępowość itd. to się sprowadza 
do wielu czynników ,Ŝe bardzo nowoczesne przedszkola są Polsce  80 – kilka  chłopców 
ubierają w sukienki i kaŜą się lalkami bawić  a dziewczynkom się karze bawić narzędziami 
i to jest super  wychowanie postępowe   i wiatraczki mamy koło domu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej -  odczytał artykuł  prof. Boczara ( na temat  elektrowni 
wiatrowych ) 
 
Radny Jan Myślecki – ten film ,który oglądałem nic nie daje  nie było mowy o odległości. 
Na temat wiatraków  duŜo czytałem i  oglądałem w Polsce i zagranicą. Opinie  fachowców i 
jakiś tam  ekspertów są tak róŜne . To co odczytał P. Przewodniczący   potwierdza ,Ŝe nie ma 
przeciwwskazań. 
 
Radny Piotr Rewienko – opinia – to nie jest tam jakaś  Pani Ekspert  to Ekspert Komisji 
Europejskiej. Podtrzymuje wniosek ,który złoŜyłem i wnioskuje o przegłosowanie  i gdyby 
wniosek nie przeszedł to  wnioskuje o imienne głosowanie  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Piotra Rewienki – 2 za , 15 przeciw 4 wstrzymało się – wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. 
do tego projektu nikt więcej z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  przystąpił do głosowania imiennego  
 
Brzoska Krzysztof-za 
Czerski Zygmunt –za 
Długosz Alfred –za 
Doliński Tadeusz-za 
Duda Mirosław –za 
Henryk Fraszek –przeciw 
Hrynyszyn Janusz-za 
Kallus Janusz –za 
Kędzia Janusz-za 
Konwiński Andrzej –za 
Lewandowski Krzysztof –za 
Lech Józef-za 
Mrozek Józef –za 
Myślecki Jan –za 
Olech Ewa –za 
Pięch Zdzisław –za 
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Rewienko Piotr – przeciw  
Sitnik Piotr –za 
Wojna Marek – za 
Wróbel Teresa –za 
Ziora Urszula –za 
 
i w wyniku głosowania głosami 19 za ,2 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XLI/440/13 
 
g/Projekt  uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na przystąpienie do projektu konkursowego 
w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego POKL współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej  pt.  „Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork”, do tego projektu nikt z  
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do głosowania i 
w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLI/441/13 
 
h/ Projekt uchwały  w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, do tego projektu nikt z  
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do głosowania i 
w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLI/442/13 
 
i/Projekt uchwały w sprawie   rozpatrzenia skargi z dnia 25 października  2013r. na Dyrektora 
Miejskiego Zarządu  Obiektów Komunalnych  w Kluczborku, do tego projektu nikt z  
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do głosowania i 
w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLI/443/13 
 
j/ Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i 
rozchodów, do tego projektu nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  przystąpił do głosowania i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/444/13 
 
k/Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do 
głosowania i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XLI/445/13 
 
l/ Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia  opinii  dotyczącej  wniesienia  aportu do spółki: 
Wodociągi  i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, Burmistrz wyjaśnił ,Ŝe 
sprawa dotyczyła juŜ  2 lata wstecz chodzi o to ,Ŝe PKP  przekazuje Gminie a Gmina musi 
zapewnić wodę mieszkańcom  którzy mieszkają  na peryferiach Kluczborka w kierunku 
Smard   -do tego projektu nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  przystąpił do głosowania i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLI/446/13 
 
m/Projekt uchwały w sprawie  zaopiniowania  propozycji  planu  aglomeracji  „Kluczbork”  
Burmistrz  -dotyczy aglomeracji wodno -ściekowej  wprowadzamy  to po to aby „Hydrokom” 
mógł  złoŜyć  wniosek o środki i Gmina teŜ z tego  skorzysta do tego projektu nikt z  Radnych 
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do głosowania i w wyniku 
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głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLI/447/13 
 
n/ Ostatni projekt uchwały dotyczył  zmiany uchwały Nr XIV/134/11 z dnia 25 października 
2011r. w sprawie  określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości  
Burmistrz poinformował ,Ŝe jest zapis w ustawie ,Ŝe kaŜdy z mieszkańców będzie miał 
indywidualne konto trzeba to uporządkować stąd  ten projekt do tego projektu nikt z  Radnych 
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do głosowania i w wyniku 
głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLI/448/13 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
Burmistrz – Jarosław Kielar o ilości wniosków nie jestem w stanie powiedzieć duŜa część 
wniosków zarówno mieszkańców  jak i radnych  była wprowadzona w trakcie spotkań  
i rozmów wnioski były teŜ wprowadzane  poprzez  Rady Sołeckie .Niektórzy Radni  
i mieszkańcy składali wnioski w formie pisemnej , moŜna to podać ale statystycznie ile czego 
jest  to nie jest zapisane wiele rzeczy dotyczy spraw bieŜących .Wniosek  w sprawie 
kanalizacji   złoŜyli prawie wszyscy mieszkańcy  Bogacicy  na zebraniu wiejskim , moŜna to 
podać ale statystycznie  ile czego jest  to wiele rzeczy nie jest zapisanych dotyczy spraw 
bieŜących a sprawy bieŜące są w ogólnym zapisie  np. remonty dróg miejskich remonty dróg 
wiejskich  czy przepustów ,wiele zadań zostanie  zrealizowanych w budŜecie. Na spotkaniu  
Rady mówiłem ,Ŝe pewne inwestycje będą  miały szanse realizacji w II półroczu. Dokładnie  
w tej chwili nie mogę podać ilości wniosków. 
 
Z-ca Burmistrza –Andrzej Nowak  - poinformował ,Ŝe StraŜ Miejska  rozwozi  karty  dla  
Seniorów  na terenie wiejskim w ramach teŜ swoich obowiązków  ,Goniec roznosi na terenie  
miejskim – ze względu na to ,Ŝe  karty kończą się z końcem tego roku natomiast  chcemy 
uniknąć aby 1000 osób w miesiącu grudniu  musiało tutaj przyjść. W podobny sposób zostaną 
dostarczone karty  dla  rodzin wielodzietnych . Nie ponosimy z tego tytułu dodatkowych 
kosztów. 
 
Zapytanie Pana Rewienki w sprawie zwiększenia zasiłków  dla rodzin wielodzietnych  
Z-ca Burmistrza poinformował ,Ŝe OPS udziela wiele  dodatków  dla rodzin moŜe przypomnę  
jest to dodatek z tytułu urodzenia dziecka ,dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, 
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania. Środki przeznaczone na te  dodatki przeznaczone są z BudŜetu 
Państwa  jako  zadanie zlecone . 
Rozumiem intencję Pana Radnego i o tym rozmawialiśmy   juŜ chyba ponad rok temu aby 20 
zł przeznaczyć dla kaŜdego dziecka z tej rodziny i tu się zgadzamy .Z jednej  strony mamy 
„Kluczbork dla rodziny” tam głównym zapisem jest brak  dochodu na rodzinę  czy ktoś 
zarabia bardzo duŜo czy mało powinniśmy udzielić pomocy. Zasady kryteria  w OPS  są juŜ 
kryteria dochodowe .JeŜeli mówimy o takiej liczbie dzieci ,które korzystają z tej pomocy to 
jest to plus  minus  280 dzieci .Dodatek z BudŜetu Państwa wynosi 80 zł  przyznając 20 zł  
argumenty były takie  ,Ŝe  te 20 zł  moŜe nie zmienić nic w tej rodzinie. My nie mamy 



 11 

wpływu na co te pieniądze zostaną wydane. Analizowaliśmy jak pomóc ale pomóc w taki 
sposób, Ŝeby mieć pewność ,Ŝe te pieniądze będą przeznaczone na te dzieci. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – pomysł jest taki aby od przyszłego roku  od września dla tych 
rodzin  przeznaczyć bon w wysokości 100 zł ( na dziecko) na zakup odzieŜy. Bon musi być 
do rozliczenia  musi być rachunek ,faktura. Taka będzie propozycja w II połowie przyszłego 
roku. Nie jest to zapisane w BudŜecie , taka propozycja będzie Państwu w przyszłym roku 
przedłoŜona musi ona jednak być zgodna z prawem. 
 
Radny Piotr Rewienko  zwrócił się o odpowiedz na piśmie  do złoŜonego zapytania   w pkt.1 
 
 
 
 
Do punktu 5 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 18.10.2013r.- do 14.11 .2013r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 25 listopada  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-18 –zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg gminnych, 
B-8 –Porozumienie –Firma Delta Projekt Pracownia Projektowa Opole –adaptacja i 
przebudowa istniejących lokali mieszkalnych na cztery niezaleŜne mieszkania, 
B-10- umowa - Usługi Ogrodnicze RAMZES Krzysztof Nowak –zagospodarowanie terenu 
wiejskiego na działce gminnej  w Kuniowie, 
B-11-aneks do umowy Zakład Robót Elektrycznych zmiana terminu zakończenia robót 
B-20-umowa –Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt”- zimowe utrzymanie dróg gminnych 
miejskich, wiejskich ciągów pieszych i chodników 
B-21- umowa Ochotnicza StraŜ PoŜarna – Biadacz zakup doposaŜenia samochodu i zmiana 
daty 30.10.2013r., 
B-22 - umowa Ochotnicza StraŜ PoŜarna – Kuniów  zakup uŜywanego samochodu 
poŜarniczego z miasta partnerskiego Bad Durkheim –zmiana daty 30.10.2013r., 
B-23 – umowa Caritas  przy Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Kluczborku –wsparcie realizacji  zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, 
B-24 –aneks do umowy z dnia 2.05.2013r. Uniwersytet Trzeciego Wieku Kluczbork –zmiany 
w realizacji zadania , 
B-26- aneks do umowy Caritas Diecezji Opolskiej Opole –wprowadzenie aktualizacji 
wydatków, 
B-27- umowa Anna Woźnicka „Gard-Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - 
opracowanie  metadanych dla dokumentów planistycznych. 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie. 
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    -dyskusja 
 
Obecnych na Sali obrad 20 radnych 
 
nikt z Radnych  nie zabrał głosu w dyskusji zatem Przewodniczący Obrad poddał pod 
głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami i w wyniku 
głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie pozytywnie. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Informacja  o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 
2012/2013 
Radny Janusz Kallus - zapytał ilu uczniów z Kluczborka pobiera naukę  w gimnazjum  nie 
prowadzonych przez Gminę tj. Gimnazjum Nr 1 i Szkoła Podstawowa STO, 
i ile  uczniów z terenu Gminy Kluczbork  pobiera naukę   w jednostkach oświatowych 
sąsiednich Gminach. 
 
Dyrektor  Administracji Oświaty w Kluczborku – poinformował ,Ŝe taka  informacje 
przygotuje pisemnie dla Rady Miejskiej. 
 
Radni  przyjęli informację  o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork w 
roku szkolnym 2012/2013 . 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia odczytał pismo ,które wpłynęło od Pani 
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku  do Przewodniczącego Rady Miejskiej  
z prośbą o zawezwanie Pana radnego Piotra Rewienkę do publicznego odwołania  zarzutu 
 „ ordynarnego kłamstwa  „  na najbliŜszej sesji Rady Miejskiej w Kluczborku. ( pismo w 
załączeniu  do protokołu)  
 
Radny Piotr Rewienko – powtarzam jeszcze raz  ze Pani BoŜena Kuliberda Dyrektor 
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku  formułując pismo które podpisała Rada 
Pedagogiczna do Pana Przewodniczącego wprowadziła w błąd Rade Pedagogiczną ,Radę 
Miejską  uŜywając w piśmie nieprawdziwych ,kłamliwych  informacji na mój temat tak jak 
powiedziałem wcześniej o prawdziwości  tych zdarzeń  rozstrzygnie sąd. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – czyli podtrzymuje pan zarzut  „ ordynarnego kłamstwa” ? 
 
Radny Piotr Rewienko – w całości . 
Przewodniczący rady Miejskiej odczytał  zaproszenie  na Mistrzostwa Opolszczyzny radnych 
w Tenisie Stołowym  ,które odbędą się w Gorzowie śląskim pow. Olesno  w dniu 14 grudnia 
2013r (sobota) godz: 10.  
Burmistrz Jarosław Kielar -  poinformował o  odpowiedzi ,która wpłynęła z PKS -  w związku 
z ulgami  - zostaną wysłane pisma do Powiatu oraz wszystkich  gmin   Powiatu 
Kluczborskiego  jak otrzymamy odpowiedz   zostaniecie Państwo poinformowani. 
Sami zrobiliśmy co mogliśmy nie mamy na to wpływu.  
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Otrzymaliśmy nagrodę dla wszystkich nas  Rada Miejska, Urząd Miejski ,pracownicy firm, 
projektanci ,urbaniści architekci  ,przeciwnicy teŜ ,  Nagroda za najlepsza przestrzeń  - tablica 
zostanie umieszczona na  budynku Ratusza i odsłonięcie nastąpi w dniu 6 grudnia. 
Sprawa kolejna  o która Pan Radny dopytywał  - dyscyplina – dotycząca wykroczeń  które 
dotyczyły przetargów i nieterminowych wpłat w ZUS – RIO  uznało ,Ŝe przetarg został 
zrobiony prawidłowo. ZUS – otrzymałem upomnienie  z kwota  576 zł  - i zamierzam się 
odwołać  jest to mała kwota. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowa- zleciłem ,pozwoliłem ,podpisałem i zostało to wykonane  są 
tam garaŜe a stał tam  zagraŜający  budynek groŜący zapaleniem siedlisko narkomanów 
zakrzaczone  niebezpieczne. Czekam na uzasadnienie – kwota od 800-do 1000 zł .Zostałem 
upomniany   i zamierzam odwołać się do Warszawy. 
 
Radny Jan Myślecki – w dzisiejszej Trybunie Opolskiej  ukazał się artykuł co w Gminie 
Kluczbork w tym roku budŜetowym zostało zrobione i jakie zadania przewiduje się na 
przyszły rok  czy nie naleŜy częściej  pisać o takich zdarzeniach aby  nie było tak ,Ŝe przed 
wyborami  z gazetki WdR-u , dowiadujemy  się Ŝe zostało to dzięki nam zrobione  bo tak juŜ 
było 2 razy albo 3 razy 
 
Radny Piotr Rewienko  -Radny Jan Myślecki mija się z prawdą to co było zrobione   to z 
wniosków Radych WdR –u. Temat Rynku mamy zamknięty   głosy mieszkańców są 
podzielone nie chce wracać dogłębnie do tego tematu natomiast pozyskałem informacje  
niedawno nie wiele miast ale takie miasto jak Toruń bo tym przypadku słyszałem ,Ŝe zamyka 
rynek na okres  wiosenno letni  a zakaz wjazdu nie obowiązuje w okresie zimowym. 
czy nie naleŜy na czas zimowy  otworzyć Rynek w Kluczborku dla pojazdów tak jak się to 
robi w Toruniu  wiele ludzi byłoby usatysfakcjonowanych – do rozwaŜenia 
 
- czy będą przyjęte wnioski  by nie uwzględniać limitu odbioru odpadów komunalnych  
suchych i zmieszanych i czy będzie zmieniony regulamin  - 2 razy w miesiącu. 
 
- mieszkańcy mnie pytają którzy wywozili  na PSZOK juŜ odpady  czy mieszkaniec Gminy  
jak przywiezie do PSZOKU  sam ma wyładować czy zrobi to  pracownik z informacji wiem 
,Ŝe kontenery są bardzo duŜe. 
 
- przed miesiącem ukazał się art. w NTO -  Zbiornik straconych szans –zbiornik  nie spełnia 
swojej roli  -zbiornik  był ze środków unijnych finansowany czy Urząd Marszałkowski  
prowadzi jakieś monitoring czy prowadzi jakieś badania . 
 
 
Burmistrz wyjaśnił ,Ŝe autorem  był Adam Ulbrych - w przyszłym numerze dodatku 
ekologicznego  będzie sprostowanie. 
Gmina Kluczbork  sama zleca badania  po to Ŝeby mieszkańcy kąpali się bezpiecznie. Wyniki 
są pozytywne  dla mieszkańca pod względem epidemiologicznym . Sprawy 
przeciwpowodziowe WZIR -  opinia pozytywna ulice które miały  problemy zawsze z pod 
topieniami tego  juŜ nie miały. 
W sprawie śniętych ryb opinia wędkarzy – to są  rzeczy naturalne przy zarybianiu. 
Burmistrz  poinformował  teŜ  ,Ŝe  ma przyjść pismo z Doliny Stobrawy – Stowarzyszenia  do 
którego naleŜy Gmina Kluczbork i po wstępnej rozmowie  stwierdzono ,Ŝe jest to 
indywidualne zdanie piszącego artykuł.   
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JeŜeli chodzi o śmieci –od 1 stycznia 2014r  PSZOK będzie w innym miejscu – na wysypisku 
Śmieci  w Gotartowie  w  wyniku przetargu  wygrała firma  EKO REGION –82 tyś 
Firma  Pana Sobka -311 tyś zł  - wielokrotność kwoty powoduje ,Ŝe będzie to  przy 
wysypisku róŜnica jest znacząca. 
Przygotowania do nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych  - nie będzie to 
przetarg na 1 rok  tylko na 3 lata .Wszyscy wiemy ,Ŝe  jest lepiej niŜ 2 miesiące temu ale nie 
jest doskonale przeprosiłem mieszkańców. Wiele rzeczy wynika teŜ z nieporządku 
mieszkańców. Wszystkie sprawy  minusowe będą uwzględniane. Czy będzie ktoś pomagał w 
PSZOKU – zwrócimy  się do firmy  i być moŜe w miarę moŜliwości  - do PSZOK – 
wywozimy  za darmo. 
JeŜeli chodzi o otwarcie Rynku w okresie zimowym nie interesuje mnie to i póki co jest jak 
jest ,nie rozwaŜam takiej sprawy 
Stanisław Konarski – podziękował  za  udział w  pogrzebie Ŝony Jolanty i za  kwoty wpłacone 
„ od Joli” na rzecz Hospicjum  w Smardach. 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 16.30 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 


