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PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 22 styczeń 2014r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 20 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  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
a/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku  
b/zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 2014 r. 
c/ nabycia nieruchomości, 
d/ planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty     
   dofinansowania opłat w 2014 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w   
    przedszkolach ,szkołach i gminnej szkole muzycznej dla których organem prowadzącym   
    jest gmina  Kluczbork, 
e/ podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie  
    pomocy  w zakresie doŜywiania w formie świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku lub  
    Ŝywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w  
    zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020, 
f/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie posiłku albo   
    świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych   
    wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc   
    państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020,  
g/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
h/ zmian w budŜecie po stronie wydatków, 
i/ zatwierdzenia Programów Działalności i Planu Pracy na 2014 rok 
   Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie, 
j/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  
k /upowaŜnienia Burmistrza Miasta Kluczborka do złoŜenia wniosku o dofinansowanie w  
    formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu  
    Rozwoju Inwestycji  Sportowych  
l/  zamiany nieruchomości 
m/przyznania  dotacji celowej dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Biadaczu 
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. 
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6. Wolne wnioski i zapytania 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Kluczborku  w formie prezentacji przedstawili  
radnym  jak w formie elektronicznej  bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za 
pomocą  waŜnego kwalifikowanego certyfikatu  moŜna w 2014  roku składa zeznania 
podatkowe  za rok 2013. 
                                   
                                                                                                                              
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 19 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 19 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 19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 15 stycznia   2014r. odbyło się posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i plan pracy  na 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrza,                 
 
W  dniu 16 stycznia  2014 r. posiedzenia  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i plan pracy  na 2014r 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta  
 
W dniu 15 stycznia  2014r. odbyły się posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich   
i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy  na 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta 
 
 
W dniu 21 stycznia   2014r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i  plan pracy  na 2014r 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy. 
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W dniu 16 stycznia  2014r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia  była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza oraz kontrola 
Samodzielnego stanowiska ds. rozwoju obszarów wiejskich 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i główny specjalista Tomasz Paluch. 
 
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 15 stycznia  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik  
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
                                    Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2014r. 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 16 stycznia 2014r. 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 21 stycznia 2014r. 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 
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a/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w 
Kluczborku do tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku 
głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLIII/465/14 
 
 
b/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 
2014 r. w tym temacie głos zabrał  Radny Piotr Rewienko i poinformował ,ze wstrzyma się od 
głosu nad tym projektem uchwały zdaniem  radnego powinny być  sesje tematycznie nie tylko  
uchwalenie budŜetu i  analiza z wykonania budŜetu. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  poinformował ,Ŝe kaŜdy  Radny  i Komisje Rady mogą zgłaszać i przygotować temat  
sesji do planu  Rady Miejskiej . Radni nie wnieśli wi ęcej uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku 
głosowania głosami 18 za,0 przeciw,1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLIII/466/14 
 
c/Projekt uchwały  w sprawie  nabycia nieruchomości, do tego projektu uchwały radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść projektu 
uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIII/467/14 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku na kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach ,szkołach i gminnej szkole muzycznej dla których organem  
prowadzącym jest gmina  Kluczbork, do tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść projektu uchwały pod 
głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XLIII/468/14 
 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy  w zakresie doŜywiania w formie świadczenia pienięŜnego 
na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 
2014-2020, do tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku 
głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLIII/469/14 
 
f/ Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób 
objętych  wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania 
„Pomoc  państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020, do tego projektu uchwały radni 
nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść projektu 
uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIII/470/14 
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g/Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego, do tego projektu 
uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  
poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 18 za,0 
przeciw,1 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIII/471/14 
 
h/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie wydatków, do tego projektu 
uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  
poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIII/472/14 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia Programów Działalności i Planu Pracy na 2014 
rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie , do tego 
projektu uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz 
Kędzia  poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 
za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIII/473/14 
 
j/Projekt uchwały  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej do tego projektu 
uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  
poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIII/474/14 
 
k /Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta Kluczborka do złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji  Sportowych do tego projektu uchwały 
radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść 
projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIII/475/14 
 
l/Projekt uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości do tego projektu uchwały radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść projektu 
uchwały pod głosowanie i  w wyniku głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIII/476/14 
 
m/Projekt uchwały w sprawie przyznania  dotacji celowej dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Biadaczu do tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej  Janusz Kędzia  poddał treść projektu uchwały pod głosowanie i  w wyniku 
głosowania głosami 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLIII/477/14 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu. 
 
Do punktu 5porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
    -opinia Komisji Rewizyjnej 
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Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 11.12.2013r.- do 9.01.2014r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia  2014 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-11 - wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
B -1 - umowa Firma Jantar Sp.zo.o –zakup 3 zestawów samochodowych –terminale mobilne 
Motorola MC45 
B-4- do B-15 umowy dzierŜawy Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp.zo.o Kluczbork   
B- 16 - umowa Pracowania Geodezyjno-Kartograficzna „ Geodezja” Kluczbork –usługi na 
2014r. 
B-19- umowa Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Grafi „ – zakup 4 zestawów 
komputerowych do Ref. Leśnictwa i Ochrony Środowiska  
 B-41- umowa Jazda Konna –Stodoła  Bogdańczowice 21- przyjęcie do czasowego 
przetrzymywania bezpańskich psów i kotów na terenie Gminy Kluczbork przez 2014r.                 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie. 
Obecnych na Sali obrad 18 radnych  
    -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 18,przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie pozytywnie. 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia przedstawił sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonych  kontroli w roku 2013 a mianowicie : 
                           Informuję , iŜ Komisja Rewizyjna realizowała kontrole zgodnie z przyjętym   
planem na 2013r. Kontrole  zostały przeprowadzone  w następujących jednostkach, 
wydziałach  i referatach, które dotyczyły: 
Realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta ” 2012r. 
Rozliczenia środków z realizacji zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork oraz realizacji zadania publicznego z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej za 2012r.  
Rozliczenia środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2012r. 
Wykonania budŜetu za 2012r. 
Stosowania przepisów prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień w 2013r.  
Analiza sprawozdania wykonania budŜetu za I półrocze 2013. 
Realizacji zadania „Budowa ronda ul. Byczyńska.  
Realizacji zadania „Budowa oczyszczalni przydomowych”. 
Ponadto co miesiąc dokonywała analizy sprawozdania Burmistrza za okres między sesjami. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Hrynyszyn 
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Ponadto Przewodniczący Obrad odczytał  pismo Pani Justyny Pichowicza  dotyczące Lokalu  
mieszkalnego ( komunalnego)  oraz  przedstawił  odpowiedz  na pismo. 
Radni w głosowaniu  przyjęli  przygotowana odpowiedz  głosami 14 za ,0 przeciw 3 
wstrzymujące się . 
 
Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej za rok 2013   znajduje się  w Biurze Rady 
Miejskiej do zapoznania się. 
Wpłynęły dwa pisma -Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej  regionalnej  Komisji 
Orzekającej w Opolu  do zapoznania się w Biurze Rady Miejskiej 
Kluczborski Dom Kultury informuje ,Ŝe w dniu 29 stycznia o godz: 18.00  Klub Artystyczny 
„Labirynt „  zaprasza  na spotkanie Artystyczne  „Twarze Kluczborka „ Lucyna Marko .. i jej 
pasje „  wstęp wolny. 
 
Radny Piotr Rewienko- Zawnioskował   do rozwaŜenia aby kaŜda z komisji przygotowała  i 
zrealizowała temat sesji . 
Radny zapytał tez o kalendarz   Kluczborski ,kto przygotowywał i czyja to była koncepcja. 
W sprawie elektrowni wiatrowych . Chciałem zapytać czy wiatraki w Kuniowie wytwarzają 
energię elektryczną, poniewaŜ dochodzą mnie informacje od osób mieszkających w 
Kuniowie, Ŝe zaczęli ludzie narzekać na hałas turbin wiatrowych szczególnie gdy wiatr jest ze 
strony północno-wschodniej. Hałas występuje w domach pomimo zamkniętych szczelnych 
okien.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – kaŜdy  radny ma prawo zgłosić , kaŜdy radny  ma prawo 
zgłosić  temat sesji   nie trzeba wnioskować. 
Radny  Piotr Rewienko  - zła jest procedura bo od trzech lat nic się nie dzieje  radni nie 
składają wniosków . Rada nie pracuje nad sesjami tematycznymi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej- nie mogę przymuszać radnych jest Statut Gminy jeŜeli 
radny czy zespół radnych czy komisja  ma wole  to jestem od tego aby zorganizować i 
przygotować  ja nie mogę działać wbrew statutu i  uszczęśliwiać kogoś na siłę jeŜeli jest 
zainteresowanie tematem proszę zgłosić wniosek a zostanie to przygotowane. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –sesji tematycznych RM nie było z inicjatywy mojej były 
spotkania tematyczne  na których była większość Radnych  chociaŜby związane ze śmieciami 
, sprawy transportu , związane z  elektrowniami wiatrowymi ,te spotkania tematyczne są duŜo 
lepsze do przeprowadzenia jest to przygotowanie do tematu  musza chcieć wszyscy na bazie 
tych spotkań  były projekty uchwały ,które  potem na sesji były głosowane.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia – kaŜda komisja ma wiele interesujących 
tematów i osoby z innych komisji będą mile widziane na tych posiedzenia Komisji. 
 
Radny Jan Myślecki –ja pamiętam jak były tematyczne sesje w poprzednich kadencjach  to co 
pamiętam to był jeden lub dwa wnioski  na innych w ogóle nie było wniosków moim zdaniem 
nic kompletnie nie dawało. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –odnośnie kalendarza projekt ładny od zawsze projektowany jest 
przez  referat promocji Ŝadnych specjalnych cenzur nie ma względy estetyczne odgrywają 
rolę i tak chyba pozostanie a co do pojedynczego słowa z j. angielskiego ,które nie oznacza 



 8 

nic zdroŜnego  referat promocji od kilku lat zajmuje się  przygotowaniem kalendarza a 
głównym projektantem jest P. Knapa. 
JeŜeli chodzi o wiatraki to od samego początku produkują prąd natomiast jesteśmy w trakcie 
sprawdzania co ze sprzedaŜą   mamy czas do 31 stycznia  jeŜeli firma która jest właścicielem  
wiatraków  nie złoŜy deklaracji a my sprawdzimy  w zakładzie energetycznym czy są od tej 
sprzedaŜy dochody jeŜeli nie a był to rozruch technologiczny to nie mamy prawa  Ŝądać  
podatku .Co do hałasu to jest tutaj mieszkaniec Kuniowa i wyjaśni  czy cos się zmieniło w 
ostatnim czasie. 
 
Radny Brzoska: Chciałbym się odnieść do tematu wiatraków. Temat jest taki, Ŝe aŜ się spać 
przy nim chce. Cały czas nas się okłamuje i to pan panie Piotrze zna pan się na tym był pan 
pod wiatrakiem, pokazuje pan nam jakieś filmy w połowie, cały czas coś pan miesza, mydli. 
Od ludzi obcych się dowiaduje niewiadomo od kogo. Mieszkam w Kuniowie i nikt mi nic nie 
powiedział, Ŝe wiatraki hałasują, Ŝe przeszkadzają komuś. Pan był i mówi Ŝe rozruszniki 
siadają, Ŝe ludzie spać nie mogą. Nie wiem albo ja mieszkam w innym Kuniowie niŜ te 
wiatraki stoją , bo ja nic nie słyszę, ludzie z Kuniowa nie narzekają, szkoda ze sołtys wyszedł. 
Energia jest produkowana juŜ od września, bo od momentu rozruchu wiatrak wytwarza 
energię tylko nie jest ona przekazywana do sieci. JeŜeli chodzi o hałas nie ma z tym Ŝadnych  
problemów. 
Piotr Rewienko: Nie wiem czy źle zrozumiałem ? Radny Brzoska powiedział Ŝe „cały czas się 
nas kłamie”, czy pan sugeruje, Ŝe ja państwa okłamałem ? 
Radny Brzoska: Jak najbardziej  
Piotr Rewienko: A w jakiej kwestii państwa okłamałem? 
Radny Brzoska: W kwestii wiatraków 
Piotr Rewienko: to znaczy ? 
Radny Brzoska: To znaczy pokazywał nam pan niepełne filmy, mówił pan Ŝe ludzie mówią, 
Ŝe wiatraki hałasują, Ŝe przeszkadzają, a to wszystko jest nieprawda. Ja jestem mieszkańcem 
Kuniowa i mogę potwierdzić, Ŝe te wiatraki nie hałasują, czyli normalnie pan nas okłamuje. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – na Komisji budŜetowej były pytania w sprawie sesji lutowej  ze 
względu na  ferie na dzisiaj takiego planu nie ma ale są programy miękkie unijne realizowane  
przez OPS  jest pozytywna opinia co do programu miękkiego prowadzonego przez Gminę 
Kluczbork dla 9 gmin Opolszczyzny o wykluczonych  internetowo społeczności nie jestem w 
stanie na dzień dzisiejszy  stwierdzić czy nie będziemy musieli czegoś zrobić w miesiącu  
pierwszym tygodniu marca. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował ,ze sesja RM   odbędzie się w dniu  5 marca 
2014r ( środa ) 
Do punktu 9 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.30 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 


