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PROTOKÓŁ Nr XLII/2013  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 20 grudnia 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 
   
 
Porządek obrad  42 sesji  
 
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/Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
b/ odwołania skarbnika gminy Kluczbork, 
c/ powołania skarbnika gminy Kluczbork, 
d/ określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróŜy dla sołtysów, 
e/ przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork   
    na lata  2014-2020, 
f/ upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
g/ przyznania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  
    przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
h/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
i/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków  
j/ zmiany uchwały 
k/ maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  
l/  ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opolskiej                           
     w Kluczborku 
m/odpłatnego nabycia nieruchomości  
n/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014rok 
 
4.Uchwalenia budŜetu Gminy  Kluczbork  na 2014 rok, 
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
-dyskusja 
 
 
-zbiorcza opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej –  
-podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2014 rok 
 
5.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych . 
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
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-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania. 
7. Wolne wnioski i zapytania 
8. Zamknięcie obrad. 
                                   
                                                                                                                              
  
 
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
ab)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia .Stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 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. 
 
Obecnych na Sali obrad 18 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 18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
W dniach 4, 18 grudnia 2013r. odbyły się posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i 
Turystyki. 
Tematem posiedzeń  była  analiza projektów uchwał, budŜetu na 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza,                 
 
W  dniach 11,17 grudnia 2013 r. posiedzenia  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzeń   była  analiza projektów uchwał, budŜetu na 2014r 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrza Miasta, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.                   
 
W dniach 4,18 grudnia 2013r. odbyły się posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzeń  była  analiza projektów uchwał i budŜetu na 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy 
 
 
W dniach 2, 18 i 19 grudnia 2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i  budŜetu na 2014r 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy. 
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W dniu 16 grudnia 2013r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia  była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza oraz 
opracowanie planu pracy na 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał głosu  

Do punktu 3 porządku obrad 
podjęcie uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
 
-opinie Komisji 

 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki  
                  Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia  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 18 grudnia  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 17 grudnia 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 18 grudnia   2013r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał . 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie: 
 
Obecnych na Sali obrad 19 radnych 
 
a/Projekt uchwały  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, do tego projektu uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
i w wyniku głosowania głosami 18 za ,0 przeciw 1 wstrzymujący się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLII/499/13 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia w imieniu swoim jak i całej  Rady  
podziękował Pani Krystynie Pajetce za współprace .Pani Krystyna Pajetka  podziękowała 
równieŜ za dobrą współprace z Radą Miejską 
 
b/ Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Kluczbork, do tego projektu 
uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 
przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/450/13 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  powołania skarbnika gminy Kluczbork, do tego projektu 
uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 
przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/451/13 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróŜy 
dla sołtysów, do tego projektu uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLII/452/13 
 
e/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Kluczbork na lata  2014-2020, do tego projektu uchwały nikt z  Radnych 
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw  
0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/453/13 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej, do tego projektu uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLII/454/13 
 
Obecnych na sali obrad 20 radnych 
 
g/ Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Jarosław 
Kielar wyjaśnił  Ŝe  zmiana dotyczy procentów  – kwota  nie ulega zmianie  natomiast procent 
stanowi i tak mniej niŜ  50 jest to procent 48 ,47 i tak przedłoŜono kosztorys Parafii 
Ewangelickiej- do tego projektu uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i 
w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XLII/455/13 
 
Obecnych na sali obrad 21 radnych 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, Krystyna Pajestka 
poinformowała, Ŝe zmiana jest w pozycji – termomodernizacja budynku Urzędu  Miejskiego 
dodane jest 1.500zł - do tego projektu uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
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i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLII/456/13 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków  do tego 
projektu uchwały Pani Krystyna Pajetka wyjaśniła ,Ŝe  zmiana będzie zwiększenie dochodów 
i wydatków w dziale 801  program  „Comeniusa” na termomodernizacje  zwiększenie o 
kwotę  1.500,00zł  przenosząc  środki  zadania „Zakup oprogramowania Geo-Info” w dziale  
700  rozdz.70005 przeniesienie  kwoty 80,00zł z zadania „ Utworzenie  miejsc rekreacji w 
Dolinie Stobrawy  na nowotworzone zadanie „ Wniesienia wkładu pienięŜnego do spółki 
„Hydrokom” w związku z dopłatą do pełnego udziału wkładu niepienięŜnego do spółki.  
W dziale 754 rozdz. 75412  na wypłatę ekwiwalentów dla  straŜaków OSP o kwotę 4 000,00zł  
ze  środków zabezpieczonych  w Wydziale Finansowym na spłaty  odsetek od kredytów. Nikt 
z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw 0 
wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/457/13 
 
j/ Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały do tego projektu uchwały nikt z  Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw 0 wstrzymujący się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/458/13 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 
oraz zasad jego ustalania do tego projektu uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw, 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLII/459/13 
 
l/ Projekt uchwały w sprawie  ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza 
komunalnego przy ul. Opolskiej  w Kluczborku do tego projektu uchwały nikt z  Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw 0 wstrzymujący się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/460/13 
 
m/Projekt uchwały  w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do tego projektu uchwały 
nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw 
0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/461/13 
 
n/Projekt uchwały w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014rok do tego projektu 
uchwały nikt z  Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 21 za , 
0 przeciw, 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLII/462/13 
 
 
Do punktu 4 porządku obrad 
 
Uchwalenia budŜetu Gminy  Kluczbork  na 2014 rok, 
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr 460/2013r z dnia 11 grudnia 2013r 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
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przedłoŜonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Kluczbork i Uchwałę Nr 459/2013r. z dnia 11 grudnia 2013r. roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłuŜonym projekcie 
uchwały budŜetowej Gminy Kluczbork na 2014r.( uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu w załączeniu do protokołu  oraz widnieją na stronie  www.kluczbork.eu jako 
załączniki do uchwał) 
 
 
 
                                                        D Y S K U S J A 
 
Radny Piotr Rewienko – Chciałbym wrócić do sesji BudŜetowej z ub.  roku Burmistrz 
Jarosław Kielar  w XII 2012 powiedział - wszystkie sprawy ,które poruszył Pan Radny 
Rewienko są oczywiście potrzebne. Na dzisiaj  nie widzę moŜliwości w tym budŜecie na 
sfinansowanie tych inwestycji być moŜe małymi kawałkami w kolejnych latach mogą 
zaistnieć.  
Stał się cud i po 3 latach kadencji pierwsze wnioski opozycji zostały przyjęte. 
Dziękuję szczególnie paru radnym z komisji budŜetu, którzy byli za i tym którzy nie byli 
przeciwni komisji zbiorczej oraz burmistrzowi za uwzględnienie paru z nich oraz cieszę się Ŝe 
część gmina juŜ realizuje zgodnie z wnioskiem, lub częściowo w zmodyfikowanej formie, lub 
będzie realizować w przyszłości, jak na komisjach zapowiedział p. burmistrz. 
Wykonanie odwodnienia i utwardzenia podwórka (dojścia do posesji) przy budynku 
komunalnym ul. Wolności 9-9A w projekcie budŜetu. 
Wykonanie Placu Zabaw na terenie SM Przyszłość wraz ze SM Przyszłość po 30 tyś. z 
funduszu alkoholowego zł łącznie 60.,zł z moŜliwością rozbudowy z funduszu alkoholowego. 
DoposaŜenie Placu Zabaw przy ul. Armii Krajowej w budŜecie MZOK nie moŜe zostać 
zapisany w budŜecie, ale będzie zrealizowane. Cieszę się równieŜ ,ze cześć moich wniosków 
juŜ jest realizowana lub będzie realizowana w przyszłości. 
Wykonanie i montaŜ tabliczek przy rondach z nazwą Powstania Warszawskiego, lub 
Powstańców Warszawskich z okazji przypadającej w 2014 r. 70-tej rocznicy Powstania 
Warszawskiego na wniosek ZHR będzie zrealizowane. 
Rozszerzenie oferty karty Rodzina +, dla rodzin wielodzietnych przez zwiększenie zasiłków 
rodzinnych o 20 zł na kaŜde dziecko – będzie zrealizowane jako bon na kwotę 100 zł na 
dziecko dziękuję Ŝe te rodziny będą wsparte taka kwotą. 
Wykonanie jednolitych tablic - gablot dla wszystkich sołectw oraz ustawić w kaŜdej wsi słup 
ogłoszeniowy na 2015 propozycja do wykonania z funduszu sołeckiego burmistrzowi 
spodobał się pomysł. 
Wnioskowałem o udostępnienie  mieszkańcom Kluczborka  szerokopasmowego Internetu 
głownie  na kluczborskim Rynku, p.Burmistrz potwierdził ,Ŝe wniosek jest w trakcie 
realizacji. 
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod kolejną strefę rozwoju, na dzisiejszej sesji uchwała o 
kupnie dawnego tartaku 
W związku z przyjęciem części moich wniosków po raz pierwszy od 3 lat, nie będę 
przeciwny budŜetowi na rok 2014 i rozwaŜam moŜliwość wstrzymania się od głosu, jednak 
proszę o stworzenie tzw. listy rezerwowej inwestycji do wykonania w 2014 r. w przypadku 
nadwyŜki budŜetowej czy ewentualnych oszczędności m.in. podpowiem, Ŝe we IX będziemy 
mieli 690 000.,zł oszczędności w ramach rozchodów – umorzenia spłaty części poŜyczki na 
kanalizację wsi i podaję do rozwaŜenia poniŜszych propozycji: proszę o ich przyjęcie bo juŜ 
nie będzie okazji ich zgłoszenia. Praktyka jest taka, Ŝe przy wolnych środkach w ciągu roku 
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otrzymujemy gotowy projekt uchwały i moŜemy tylko komuś zabrać by zrealizować własny 
nawet bardzo dobry wniosek.  

 
Oto moje propozycje: 
 

1. Zainstalowanie punktów oświetlenia na nowej części cmentarza Burmistrz na komisji 
stwierdził, Ŝe zaleŜy mu na zrealizowaniu w 2014 do 1 XI 

2. Wykonanie dokumentacji drogi ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego 
łączącej ulice: Skłodowskiej, Kościuszki i Dworcową. W sposób znaczący rozładuje to 
korki w mieście. Będzie to drugi przejazd przez miasto ze wschodu na zachód 

3. Wykonanie kompleksowego projektu – koncepcji ruchu rowerowego w całym 
mieście.(uwzględniającego m.in. ciągi komunikacyjne w obrębie ul. Grunwaldzka, 
Wolności, Klasztorna, Kujakowicka, K. Miarki, Moniuszki, Al. Wodna, …) tak by 
bezpiecznie przemieszczać się po centrum miasta na rowerze. 

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Norwida – Ossowskiego 
5. Remont ul. Gazowej w Kluczborku 
6. Wykonanie zatoczek parkingowych, lub umoŜliwienie parkowania na części chodnika 

(obniŜenie krawęŜników) przy ul. Wolności na wysokości apteki i banku 
spółdzielczego.   

7. UdroŜnienie odpływu z rowu – cieku wodnego na błoniach za Gimnazjum nr 3 juŜ jest 
w fazie zainteresowania  

8. Wykonanie projektu i remontu drogi Kardynała Sapiehy 
9. Ustawienie punktów świetlnych na zjeździe/skrzyŜowaniu z obwodnicy (droga 

Poznań-Katowice) na Kujakowice D. Podjęcie rozmów z dyrekcją dróg krajowych i 
powiatem 

10. Utworzenie/odtworzenie drogi gminnej w Maciejowie rolnicy są gotowi oddać część 
swoich gruntów i zgłaszali ten wniosek burmistrzowi otrzymywali odpowiedź, Ŝe 
będzie to uwzględnione w kolejnym budŜecie. 

11. Parking na os. Ossowskiego przy przedszkolu nr 8 i sklepie EKO poparty przez ok. 300 
mieszkańców 

12. Budowa chodnika i ścieŜki rowerowej na osiedlu Ossowskiego – Norwida od sklepu 
spoŜywczego w kierunku Przedszkola nr 2 
 

Burmistrz Jarosław Kielar – ja się cieszę, Ŝe Pan się wstrzyma od głosu  czy Pan się wstrzyma 
czy będzie przeciwny przy tej liczbie radnych  jest to obojętne .Trzeba mieć pewną pokorę do 
tego  bo  spotykamy się i dyskutujemy na róŜne tematy. Ja nie spotykam się z Panem dlatego 
,Ŝe  jak Pan sam twierdzi jest w opozycji. Spotkałem się z  Komisją Rolnictwa z Sołtysami  
mówiłem o inwestycjach ,które trzeba zrealizować jak Pan twierdził 690,000.00,zł i rząd 
wielkości inwestycji ,które  Pan podał to myślę ,Ŝe my się w 2 ml. nie  zmieścimy. Nie 
wszystkie są one potrzebne  o których Pan mówi bo  tematu drogi ulicy   - Opolska z drogą 
wylotowa  na dzisiaj jej nie ruszamy i myślę Ŝe nie będziemy  długo ruszać bo musimy 
skończyć obwodnicę i musimy dojść do porozumienia z Generalną Dyrekcją a sam projekt 
takiej drogi to  przynajmniej  1/3 tej kwoty ,która Pan podał 690,000.00.zł . Nadarzyła się 
okazja kupna Tartaku i myślimy jak to zrobić dzięki temu w przyszłości powstania kolejne 
miejsca pracy. 
Dość skrupulatnie odpowiedziałem juŜ Panu na zadane pytania które Pan podaje. Oświetlenie 
Kościoła –nie jest wniosek akurat Pana lecz mieszkańcy przychodzili duŜo wcześniej było to 
przy tzw.  pisaniu i symulowaniu budŜetu  lecz się nie zmieściło z czasem ta inwestycja 
będzie. Wszystko zaleŜy od środków. Pan Radny Wojna Radny Lech są w Radzie Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i teŜ o to zabiegali. Cieszę się ,Ŝe jest zbieŜność grupy Radnych  
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zorganizowano spotkanie  ze Spółdzielnią w której uczestniczył Pan  Burmistrz Nowak 
doszliśmy do porozumienia  nie było to łatwe. Sprawa  rowu na Błoniach nie jest to temat 
łatwy. Od wielu lat  sprawa zajmują się  osoby ,które odpowiedzialne są za rowy. Sprawa 
podwórka ,które było ujęte w poprzednim budŜecie- była partnerska umowa  w 
rzeczywistości ,kiedy zaczęliśmy remontować  Rynek i rozdzielać wśród naszych jednostek  
kostkę z rozbiórki wtedy jej zabrakło i trochę nie zachowaliśmy się porządku w stosunku do 
tej wspólnoty. Sprawa remontu podwórka będzie kontynuowana. Remont przy ul. Armii 
Krajowej  - plac zabaw musi być naprawiony  - w ramach środków bieŜących. 
Nie  moŜna ( nie da się )wytyczyć na ul. Piłsudskiego i ul. Krakowskiej ścieŜki rowerowej  ze 
względu na samochody dostawcze,  ławki i kwietniki. Na nowo budowanych drogach  
wyznaczane są juŜ ścieŜki rowerowe. Lepiej by było aby ludzie poruszali się po mieście 
rowerami a nie  samochodami. Myślę Ŝe będziemy musieli poszukać po I półroczu 30 tyś zł 
aby wspomóc OPS. Przegłosowaliśmy uchwałę ,która niesie za sobą pieniądze trzeba kupić 
teren po tartaku my w budŜecie 940,000.00zł. nie mamy  w budŜecie  trzeba zabezpieczyć  te 
środki.  
Są gotowe projekty dróg ,w Bazanach, Bogdanczowicach  oświetlenia w Ligocie w Smardach 
droga  są zadania na wsiach gdzie są realizowane a póki co nie ma ich w budŜecie  nie ma 
środków. Oświetlenie cmentarza jest konieczne w oparciu o postęp robót  w poniedziałek jest 
spotkanie w sprawie rozbudowy cmentarza komunalnego inwestycja będzie słuŜyć 
mieszkańcom na kilkadziesiąt lat. Próbowałem wyjaśnić kaŜdy temat na Komisji Oświaty 
 
Radny Tadeusz Doliński –jako Przewodniczący konwentu to mnie zaskoczyła wypowiedz w 
temacie tablic i słupów ogłoszeniowych  - jeŜdŜę  po wszystkich miejscowościach i poza 
słupami telefonicznymi i elektrycznymi to nie widzę Ŝadnych słupów ogłoszeniowych ze 
względu na koszty  jakie zaproponowała firma  kaŜde sołectwo wykonało tablice   
ogłoszeniowe w swoim zakresie  i wygląda to dobrze. Bezsensowne jest wprowadzanie do 
budŜetu. 
 
Radny Piotr Sitnik podziękował za umieszczenie w budŜecie  zadania zgłoszonego przez 
MłodzieŜową Radę Miejską modernizacja skatepark oraz oświetlenie. 
 
Radny Henryk Fraszek – pierwsza rzecz do której trzeba się odnieść to brak perspektywy.  
Brak widzenia prostej zaleŜności, Ŝe nie jest to obojętne jak Radny głosuje bo  radny działa w 
imieniu kilkuset osób które go wybrały i moim zdanie  takie słowo łamania go nie przystoi,  
bo to jest podstawowa funkcja radnego i moim zdaniem paru radnych nie pamięta Ŝe funkcją 
to jest kontrola przedstawicieli mieszkańców władzy wykonawczej. Bo od kontroli do 
opozycji droga jest niedaleka. Opozycja czasem bardzo dokładniej kontroluje   było to nie 
fortunne. Te wszystkie słowa tyczą nie radnego a przedstawicieli  mieszkańców. A dlaczego 
tak jest   to wynika z prostego faktu ,Ŝe gmina nie jest przedsiębiorstwem  wytwórczym tylko 
rozdysponowuje środki ,które pochodzą z danin publicznych a radni maja przypilnować aby 
były optymalnie rozdysponowane i wydane. To jest cel a nie powinno być sytuacji ,w której  
bardzo mu się przygląda i rzetelnie wykonuje mandat radnego i spotyka się z 
nieuzasadnionym traktowaniem  tego bym chciał uniknąć. JuŜ nie pierwszy raz ten temat 
podnoszę poniewaŜ władza ani nic nie projektuje ,ani nic nie wykonuje ,ani nic nie buduje  
tylko dysponując środkami robią  to ludzie którzy potrafią to robić a władza musi uznać 
priorytety ,które dla mieszkańców są pierwszoplanowe starać się w ramach środków je 
realizować aby było dobrze i tanio egzekwować rękojmie i gwarancje u wykonawców . 
Druga rzecz odnośnie budŜetu – jest to budŜet  jeden z najbardziej racjonalny nie mniej 
pewne zastrzeŜenia  .. duŜe koszty  funkcjonowaniem Gminy , potęŜny koszt obsługi długów -
rosnący – strategiczne niemoŜliwe do wykonania tylko siłami gminy – komunikacja, 
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odwodnienie , troszeczkę za mało mają udziału w budŜecie  stosunkowo niewielkie środki  
przyznawane są na udraŜnianie systemu odwadniania w czasie opadów. W tym roku mięliśmy  
jeden duŜy ulewny deszcz  - rzeki były puste a zalania budynków nastąpiły przez kanalizacje 
sanitarną. Ja  nie patrzę w taki sposób  poniewaŜ jestem  w ugrupowaniu umownie nazwanym 
opozycyjnym  ja  reprezentuje rzetelnie  interesu wszystkich  mieszkańców a w szczególności 
wyborców  na tym właśnie polega rola  radnego  Ŝeby znajdować rzeczy, które moŜna 
ulepszyć zrobić taniej lepiej  to jest cel ja się tego celu nie wstydzę a Ŝe u przynajmniej kilku 
radnych  jest obraz innego modelu funkcjonowania  radnego. Na Koniec wszystkiego 
najlepszego  dla Pana Burmistrza i Władz Gminy od opozycji. 
 
Radny Piotr Rewienko-advocem do  radnego  Dolińskiego  nie widzi pan słupów  jak Pan  
jeździ po wioskach poniewaŜ ich nie ma i pan o te słupy nie  wnioskował.  
Advocem do Pana Burmistrza  
Powiedział Pan ,Ŝe dwóch radnych zabiegało o plac zabaw na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej o ten plac zabaw na prośbie  działaczy Spółdzielni Mieszkaniowej dwóch 
radnych których Pan wymienił, w ubiegłym roku, gdy zgłaszałem ten wniosek jeden z nich 
był przeciwny temu wnioskowi, a drugi się wstrzymał od głosu. Ja podziękowałem panu za 
przyjęcie moich wniosków i poprosiłem o rozwaŜenie kolejnych wskazując źródło 
oszczędności 670 000,00zł. Pan mi odpowiedział „obojętne mi jest jak pan będzie głosował 
oraz, Ŝe trudno by spotykać się z opozycją. My nie musimy się zgadzać. 
Dziwię się takiej postawie i jest mi przykro. Pomimo tego Ŝe jesteśmy w opozycji popieramy 
znacząco ponad 90%  uchwał, czasami wstrzymujemy się od głosu, lub jesteśmy przeciwni. A 
odnośnie moich wniosków i pomysłów to uwaŜam, Ŝe burmistrz powinien wręcz zabiegać by 
radni i mieszkańcy składali mu jak najwięcej pomysłów by mógł wybierać i realizować 
najlepsze a Pan się boi ,Ŝe będą  radni składać inne pomysły. Czytając te wnioski chciałbym 
aby Pan rozwaŜył ,moŜliwość i  realizacji wniosków. Wskazałem  z jakich środków  niektóre 
z tych wniosków mogą być realizowane.  
 
Burmistrz Jarosław Kielara – w roku 2013-2014  obsługa długu spada o 400,000,00.zł sam 
dług spada z ponad 52 do 48% myślę Ŝe działania są bardzo dobre. Nigdy odnośnie  pieniędzy 
na drogi i odwodnienia  nie jest za duŜo i z tym się musze zgodzić .Opóźnienie na ul. 
Curzydły jest ze względu na bardzo powaŜną inwestycje  związana z deszczówką ,Ŝeby 
uchronić całe osiedle północne wraz z osiedlem kolejowym ,Ŝeby odwrócić deszczówkę od 
miasta .Z drugiej strony co nie jest zapisane  w roku 2014  będzie robiona ul. Chrobrego przez  
„ Hydrokom „.Ta licytacja kto co wymyśla  dla mnie ,kto co pierwszy zgłosił nie chodzi o 
kartkę  ja Pana  zawsze zapraszam  drzwi są otwarte  Pan od pewnego zdarzenia sam sobie 
zamknął drzwi nie powiem od jakiego bo tu nie chodzi  aby trzecie osoby wpisywać. Pan ma 
je dzisiaj otwarte i w kaŜdym innym dniu kiedy moŜemy porozmawiać o tym co w 
Kluczborku i Gminie  moŜna zrobić proszę na  siłę nie wywoływać wilka ………….. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  przypomniał ,ze dyskusja toczy się tylko i wyłącznie na 
temat  budŜetu na 2014r. 
 
Radny Piotr Rewienko –nieprawda jest ,Ŝe oceniłem Pana Burmistrza na ocenę niedostateczną 
Burmistrz Jarosław Kielar – mierną - przepraszam 
 
Marek Wojna – chciałem zauwaŜyć ,Ŝe wykonanie jednego telefonu  nie świadczy  
o wykonaniu placu zabaw a Rada Nadzorcza ma projekt miedzy ulicami Broniewskiego  
a Szenwalda i nie stosowne to było z Pana ust i podszycie się pod swój sukces. 
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Radny Henryk Fraszek – podkreślił ,Ŝe budŜet jest lepszy dług spada.  
 
-zbiorcza opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 

 
Zbiorczą opinię Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 
przedstawił  Przewodniczący Komisji Jan Myślecki. 
  

Opinia  zbiorcza 
Komisji Bud Ŝetu,  Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki  Miejskiej wyraŜona 

na temat  projektu  BUDśETU GMINY NA 2014r. 
      Komisja BudŜetu,  Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej w dniu 19 grudnia  
2013r. na wspólnym  posiedzeniu  z Przewodniczącymi Rady Miejskiej  i Przewodniczącymi  
Komisji Stałych Rady po przeanalizowaniu  projektu  budŜetu na 2014r. wraz  z 
Autopoprawką nr 1  złoŜyła  wniosek  na : 
- zmianę zadania  z” BieŜące remonty podwórek „ na „BieŜące remonty podwórek, w tym  
podwórko ul. Wolności 9-9a” ujęte w budŜecie Wydziału Gospodarki Miejskiej w dziale 700 
rozdz. 70005 § 4270 z kwotą - 50.000,00 zł  
Po przegłosowaniu  w/w wniosku  projekt budŜetu na 2014r. zaopiniowano pozytywnie.  
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia przystąpił  do głosowania  opinii 
zbiorczej i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeci,0 wstrzymujących się opinia została 
przyjęta. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  przystąpił do  przeprowadzenia głosowania w 
sprawie  podjęcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,  
w wyniku głosowania głosami 20 za, 0 przeciw ,1 wstrzymujący się   uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLII/463/13 
 
Następnie  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  przystąpił do  przeprowadzenia 
głosowania dotyczącego   podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2014r. 
w wyniku głosowania głosami 20 za, 0 przeciw 1 wstrzymujących się  uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XLII/464/13 
Rada Miejska w Kluczborku uchwaliła BudŜet Gminy na 2014r 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu. 
 
Do punktu 7 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 15.11.2013r.- do 10.12 .2013r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia  2013 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 



 11 

 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar                                    
w następujących sprawach :      
 
A-9- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierŜawienia w drodze  
         przetargu ustnego nieograniczonego   
A-16-ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierŜawienia  
A-17-ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wydzierŜawienia 
B-2 - umowa Biuro Usług InŜynieryjnych MAK –Opole –rozbudowa cmentarza komunalnego  
B-7-  umowa RAD Warszawa –oprogramowanie do czytników kodów kreskowych – 
          ewidencja pojemników na odpady 
B-16- aneks do umowy Wiktor Poloczek –malowanie  kaplicy cmentarnej 
B-17- aneks do umowy Wiktor Poloczek – konserwacja kaplicy cmentarnej 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie. 
 
    -dyskusja 
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 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie pozytywnie. 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania. 
Burmistrz Jarosław Kielar –chciałbym wszystkim podziękować głosującym za jak i Radnemu 
,który wstrzymał się od głosu  w głosowaniu nad budŜetem .BudŜet nie łatwy ale realny i 
cieszę  się Ŝe Państwo go poparli będziemy go realizować myślę ,Ŝe z dobrym skutkiem. 
Chciałbym wrócić na moment do poprzedniej sesji  gdzie był puszczany film w sprawie 
wiatraków gdzie w pierwszej minucie filmu odległość od domu było to 200 m  było to tak 
podane  i 500 m jeŜeli chodzi o wiatraki. A druga  sprawa  to  działo się to na polach  Vice 
Burmistrza a drugi na  polach syna Pana Burmistrza  i wiadomo ,Ŝe była to sprawa sporna. 
W Toruniu  są dwa rynki  przez cały rok jest zamknięty  rynek historyczny a drugi  ma 
zamknięte  dwie ulice przez cały rok i otwarte dwie ulice przez cały rok. Natomiast prawda 
jest ,Ŝe zamykane są ulice  ale nie w rynku   to tak jak byśmy mówili o naszej ulicy 
Kościuszki ,Podwale, Pułaskiego, kilka ulic jest na  okres zimowy czy jesienno zimowy 
otwierane. Nasz Rynek  jest niezmiennie przez cały  rok zamknięty. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – puszczany był  niekompletny materiał 
 
Radny Piotr Rewienko – Panie Burmistrzu  powiedział Pan wcześniej  ,Ŝe ja czy opozycja  
większość waŜnych uchwał głosujemy  przeciw. Pan Przewodniczący  Komisji BudŜetu 
równieŜ mówił mi ,Ŝe większość  waŜnych uchwał głosujemy przeciw z całą stanowczością  
stwierdzam ,Ŝe ponad 90% uchwał głosujemy za, pozostałe jesteśmy przeciw lub się 
wstrzymujemy 
Natomiast ugrupowanie Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego„Ziemia Kluczborska 
„wszystkie ale to wszystkie  do dzisiaj  wnioski  opozycji głosowała przeciw. 
 
JeŜeli chodzi o  Film o wiatrakach   juŜ na komisji wyjaśniałem Panu Burmistrzowi. .Celem 
tego filmu nie było odniesienie się do odległości ale uwypuklenie dwóch argumentów i 
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autorytetu Pani Profesor która była  ekspertem Komisji Europejskiej stwierdziła ,Ŝe 
bezpieczna odległością od zabudowań jest1,5 km  to Ŝe z Ochrony Środowiska  urzędnicy 
stwierdzili ,Ŝe jeŜeli wiatr jest  powyŜej 4 lub 5 m/s  nie  mogą prowadzić badań. 
To chciałem uzmysłowić a film nie był od początku celowo  dlatego ,Ŝe  nie chciałem  
sugerować ,Ŝe mam cos przeciwko władzy  dlatego tego nie puściłem.  
Odnośnie Rynku w Toruniu – cieszę się ,Ŝe Pan Burmistrz w ogóle  rozwaŜył mój wniosek  
poniewaŜ - usłyszałem w TV informacje o otwarciu w okresie zimowym  Rynku dla 
samochodów. Uznałem to za  bardzo dobry pomysł więc go przedstawiłem. Pan Burmistrz 
odpowiedział nie interesuje mnie to jest jak jest i nie rozwaŜa zmian. Rynek drugi w  Toruniu 
jest bardziej zagęszczony niŜ nasz kluczborski. Chciałbym złoŜyć 4 wnioski  do Pana 
Burmistrza : 
 

1. Podjęcie działań w celu przejęcia dróg – waŜniejszych ciągów komunikacyjnych na 
osiedlu  Ossowskiego – Norwida. Im dłuŜej będziemy czekać tym trudniejsza będzie 
realizacja tego zadania. 

2. Podjęcie rozmów z Powiatem w celu wykonania wspólnej inwestycji -Budowa 
chodnika przy ul. Jana Pawła II od strony kościoła. Ulica w centrum Kluczborka bez 
chodnika, a przemieszcza w tym ciągu komunikacyjnym bardzo duŜo mieszkańców 

3. Zamontowanie 2 halogenów czasowych na budynkach SP nr 2 w celu oświetlenia 
chodnika pomiędzy ul. Jagiellońską, a Wolności w celu poprawy bezpieczeństwa. W 
godzinach wieczornych jest tam całkowicie ciemno  

4. Gmina odnosi sukcesy odnośnie pracy na rzecz seniorów. Przybywa osób starszych 
wydaje się konieczne Podjęcie działań w celu utworzenia Domu Dziennego Pobytu, dla 
osób starszych. 

 
Burmistrz Jarosław Kielar  - od dawna wiemy ,Ŝe jest potrzeba utworzenia Domu 
Dziennego Pobytu, dla osób starszych. Czynimy starania  aby  taki dom powstał. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- rozpoczął pan film takimi słowami byłem 
przeciwny  teraz nie jestem przeciwny ale chodzi mi wyłącznie  o odległość  usytuowania 
wiatraków od posesji takimi słowami rozpoczął Pan projekcje swojego filmu a teraz Pana 
mówi ,Ŝe nie chodziło o odległość tylko o jakieś inne czynniki. Czy chodziło o odległość 
Panie Radny? 
 
Radny Piotr Rewienko –chodziło o odległość ekspert komisji europejskiej powiedziała  
1,5 km. i o taka odległość mi chodziło. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- proszę nie wprowadzać ludzi w błąd  jak się 
coś puszcza to  od początku do końca a nie wprowadzać ludzi w błąd. 
 
Radny Piotr Rewienko – mówiłem ,Ŝe film nie jest od początku. 

 
Radny Piotr Sitnik - chciałem się odnieść do tej sytuacji  jestem radnym  3 kadencji na siłę 
wprowadzamy  opozycje na siłę  próbujemy się róŜnić ,na siłę przyjmujemy klimat wielkiej 
polityki  tego naprawdę u nas nie było. Czuje się niesmacznie ,Ŝe niektórzy radni są 
przekonani Ŝe pracują gorzej a inni pracują lepiej ,Ŝe „ Ziemia  Kluczborska „ głosuje zawsze 
przeciwko opozycji chciałbym powiedzieć ,Ŝe głosujemy róŜnie  w sprawach bardzo waŜnych  
nie ma w Ziemi Kluczborskiej takiego czegoś jak dyscyplina głosowania  tylko kaŜdy głosuje  
zgodnie ze swoim sumieniem .Po wypowiedziach  jednego i drugiego radnego   Ŝe są radni 
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lepsi i gorsi .Ziemia Kluczborska to nie są radni wybrani przez przypadek  którzy dostają 
jakieś polecenie głosowania . 
 
 
Radny Jan Myślecki –jestem teŜ zdziwiony tym wszystkim .Prośba do Pana Radnego 
Rewienki  wszystkie rzeczy które Pan do tej pory od jakiegoś czasu porusza są dyskutowane 
na komisjach  one są przegłosowane ,dyskutowane ,analizowane i od jakiegoś czasu  
wszystkie rzeczy przenosi Pan na sesje tłumacząc Ŝe było to na komisjach ale nie wszyscy 
słyszeli ale ta dyskusja ,która   jest na komisjach powtarzana jest na sesji jest to niesmaczne  
i nielogiczne moim zdaniem. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – poinformował ,Ŝe wpłynęło pismo Pani 
Pichowicz Justyny  przekazuję je do Komisji Spraw Obywatelskich. 
Następne pismo dotyczy poparcia dla działań Dietera Przewdzinga  Burmistrza Zdzieszowic. 
Działania propagujące utworzenie „autonomii gospodarczej Śląska” – wyodrębnienie 
gospodarcze regionów ,co ma na celu zatrzymanie wypracowanych środków w danym 
regionie. Ponadto informuje ze   wpłacono  kwotę 150zł  dla Stowarzyszenia Hospicjum 
Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio  z adnotacja  „Od Joli” 
 
 
Radny Piotr Rewienko –Panie Radny Piotrze Sitnik  jednoznacznie stwierdzam  nikt z nas 
radnych opozycji nie obraził nikogo z radnych  ale fakt jest taki ,Ŝe nasze wnioski przez 3 lata 
nigdy nie przechodziły w głosowaniu a  Ziemia Kluczborska miała znaczący udział w 
głosowaniu relacje opozycja –koalicja rządząca  na Pana komisji bez  jakichkolwiek napięć. 
A do radnego  Jana Myśleckiego  poniewaŜ w Komisji BudŜetu nie ma wszystkich Radnych  
czy mam prawo to zrobić mam. 
Mimo wszystko Ŝyczę p. Burmistrzowi, Przewodniczącemu i wszystkim Radnym wesołych 
Zdrowych i Błogosławionych Świąt.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia, Burmistrz Miasta Kluczborka  złoŜyli 
wszystkim obecnym  na sali oraz  wszystkim pracownikom  Ŝyczenia  świąteczne. 
 
Do punktu 9 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.50 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Ewa Kuziemska 

 
 
 
 
 


