
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 5 marca 2014r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 20 radnych .Nieobecny na sesji  był Radny Mirosław 
Duda.  Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca 
Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji Samorządowej, Sołtysi  wsi, 
Sekretarz Gminy, Radca Prawny Urzędu Miejskiego. 
Obrady rozpoczęto o godz.:14,30 
 
 
Porządek obrad 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   Opinie Komisji 
a/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  
    terenie Gminy Kluczbork 
b/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
   terenów zainwestowanych wsi Bogacica, 
c/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
    terenów zainwestowanych wsi BaŜany, 
d/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania ”Pomoc gminy  
    w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020, 
e/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
f/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
   zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
g/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy   
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
h/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
i/  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  
j/  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
    zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
k/  nabycia nieruchomości w formie darowizny, 
l/   zmiany uchwały, 
m/ uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta  
     Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna, 
n/  zmiany uchwały, 
o/  zmiany uchwały, 
p/ wyraŜenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego, 
r/ nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku, 
s/ utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów –Olesno, 
t/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
u/ zmian w budŜecie po stronie  przychodów i wydatków, 



w/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej . 
x/ zmiany uchwały. 
y/ zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały  
    przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork 
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 zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę odszkodowania  z tytułu obniŜenia wartości  
   nieruchomości w związku  z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu  
   zagospodarowania danej miejscowości . 
7.Przyjęcie do wiadomości sprawozdań z udzielonych umorzeń naleŜności pienięŜnych  
    mających charakter  cywilnoprawny  za II półrocze 2013roku. 
8. Sprawozdanie z działalności  Społecznej Komisji Mieszkaniowej  działającej przy   
    Miejskim Zarządzie Obiektów  Komunalnych w Kluczborku za okres od 01.07.-    
    31.12.2013r. 
9. Wolne wnioski i zapytania 
10.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 20 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 5 marca  2014r. odbyło się posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i wizyta w Miejskiej   i Gminnej 
Publicznej Bibliotece. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza Miasta.                 
W  dniu 27 lutego  2014 r. posiedzenia  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 



W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza Miasta  
W dniu 26 lutego  2014r. odbyły się posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie z prezesem Stowarzyszenia 
„Dziewięćsił „i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza Miasta 
W dniu 4 marca   2014r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy. 
W dniu 24 lutego 2014r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia  była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza oraz kontrola 
rozliczenia dotacji Kluczborskiego Domu Kultury za 2013r. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i główny księgowy KDK. 
 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Radny Piotr Rewienko – mam jedno pytanie w 2012 roku podczas obrad sesji rozmawialiśmy 
o elektrowniach wiatrowych i otrzymaliśmy zapewnienie ,Ŝe wiatraki ,które będą powstawać 
w Kluczborku  będą najnowszej technologii  i będą wyposaŜone w system zapobiegający  
oblodzeniu skrzydeł ,aby zapobiec  tzw. rzutem lodu. Wiem ,Ŝe nie są te wiatraki w ten  
sposób w ten system wyposaŜone  poniewaŜ podczas mrozu na szczęście krótkotrwałego w 
naszej gminie pod wiatrakami znajdowały się  potęŜne- wielkości  talerza bryły lodu było ich 
bardzo duŜo  i nawet właściciel ,który  dzierŜawi grunt pod wiatrak był zaniepokojony nie 
tylko tymi bryłami lodu ale równieŜ potęŜnymi napręŜeniami ,które miały  miejsce podczas 
pracy tego wiatraka. Pytanie - dlaczego tak się stało Ŝe nie mamy sytemu? Do kiedy 
ewentualnie moŜe to być naprawione ?  
Wiadomo, Ŝe przed nami jest wiosna i lato ale przyjdzie po jakimś czasie zima i mrozy . 
Proszę o odpowiedz na piśmie. 

 

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 5 marca  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 26 lutego  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 27 lutego  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  4 marca  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
zawnioskowała o dopisanie w projekcie „x” w sprawie zmiany uchwały w załączniku do 
uchwały w miesiącu kwietniu – Sport wiejski na terenie gminy Kluczbork – działalność 
Gminnego Zrzeszenia „ Ludowe  Zespoły  Sportowe”. 
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie: 
 
Obecnych na Sali obrad 20 radnych 
 
a/Projekt uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/478/14 
 
b/Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/479/14 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi BaŜany ,do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/480/14 
 
d/Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
doŜywiania ”Pomoc gminy w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/481/14 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/482/14 



 
f/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/483/14 
 
g/Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/484/14 
 
h/Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/485/14 
 
i/Projekt uchwały  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/486/14 
 
j/Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/487/14 
 
k/ Projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości w formie darowizny, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/488/14 
 
l/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie 
i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XLIV/489/14 
 
m/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna, do 
tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 
przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/490/14 
 
n/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie 



i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XLIV/491/14 
 
o/Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie 
i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XLIV/492/14 
 
p/Projekt uchwały7 w sprawie  wyraŜenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego, do 
tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 
przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/493/14 
 
r/Projekt uchwały w sprawie  nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku, 
do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 
przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/494/14 
 
s/Projekt uchwały w sprawie  utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-
Namysłów –Olesno, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLIV/495/14 
 
t/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/496/14 
 
u/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie  przychodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/497/14 
 
w/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLIV/498/14 
 
x/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały do tego projektu uchwały  do tego projektu 
uchwały Komisja BudŜetu zawnioskowała o dopisanie w projekcie „x” w sprawie zmiany 
uchwały w załączniku do uchwały w miesiącu kwietniu – Sport wiejski na terenie gminy 
Kluczbork – działalność Gminnego Zrzeszenia „ Ludowe  Zespoły  Sportowe”. 
Przewodniczący Obrad poddał wniosek pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 
za,0 przeciw,0 wstrzymujących się wniosek został przyjęty  zatem Przewodniczący  
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętym 
wnioskiem  i w wyniku głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XLIV/499/14 
 



y/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Kluczbork do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał go pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami  20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLIV/500/14 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Odpowiedz na zadane zapytanie Radnego Piotra Rewienki zostanie udzielona na piśmie.  
 
Do punktu 5porządku 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 10.01.2014r.- do 19.02.2014r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 24 lutego  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-17 – powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie-    udzielenie długoterminowego kredytu 
komercyjnego. 
A-21 – obniŜenia ceny nieruchomości do II przetargu działki. 
B-3- umowa Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” Spółka Akcyjna 
Śmigłowo ul. Przemysłowa 4 –wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego.  
B- 4 – aneks do umowy Bank Polska Kasa Opieki Spółka –dotyczy obsługi rachunku IBAN. 
B-5- umowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku –umowa lokalu 
uŜytkowego z przeznaczeniem  dla Klubu Emaus i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
 B-16- umowa Janusz Juszczak Usługi Sprzętowo- Transportowo-Warsztatowe –Budowa 
sieci kanalizacji deszczowej  przy ul. Ks.Piotr Skargi. 
B-18- umowa Henryka Węgrzynowska ,Joanna Węgrzynowska –dostawa środków czystości 
dla gminy Kluczbork na lata 2014-2015. 
B-20- umowa Magdalena Wcisło PRO-EURO KONSULTING i SZKOLENIA – 
sporządzenie 15 szt. wniosków rozliczających projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  Bogacicy. 
B-28 umowa REINWEST sp.z o.o – sprzedaŜ akcji Fabryki Maszyn i Urządzeń „Famak” S.A 
w Kluczborku. 
B-33  umowa Wojciech Poprawa- Dobre Koncerty  -wykonanie koncertu w dniu 27 kwietnia 
2014r. 
B-34 umowa  Gminny Związek Ludowy - Kluby Sportowe wsparcie realizacji zadania w 
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork. 
 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie. 



 
   -dyskusja 
W tym temacie głos zabrał Radny Piotr Rewienko –w pkt.B-2  jest umowa z Krzysztofem 
Świejkowskim Centrum KOLISKO  i tu jest taka informacja pow.1/2 strony jednorazowo jest 
kwota 1.600 zł  do końca 2014r czy to jest za 1  pół strony w numerze czy to jest za miesiąc 
czy to jest do końca roku . 
Burmistrz-Jarosław Kielar  co miesięczny ryczałt   za 4 numery czyli pełne 2 strony. 
 
Obecnych na sali obrad 20 radnych  
 
W związku Ŝe nikt z Radnych nie zabrał więcej głosu w dyskusji zatem Przewodniczący 
Obrad poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami  
i w wyniku głosowania głosami 20 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
6.Informacja o zgłoszonych Ŝądaniach o wypłatę odszkodowania  z tytułu obniŜenia wartości  
   nieruchomości w związku  z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu     
   zagospodarowania danej miejscowości . 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  odczytał na sesji informację o zgłoszonych 
Ŝądaniach o wypłatę odszkodowania  z tytułu obniŜenia wartości nieruchomości w związku   
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania danej miejscowości. 
 
7.Przyjęcie do wiadomości sprawozdań z udzielonych umorzeń naleŜności pienięŜnych  
    mających charakter  cywilnoprawny  za II półrocze 2013roku. 
 
    Rada Miejska przyjęła do wiadomości  sprawozdania  z udzielonych umorzeń naleŜności  
    pienięŜnych mających charakter  cywilnoprawny  za II półrocze 2013roku.- sprawozdania  
    dołączone są do protokołu 
 
8.Sprawozdanie z działalności  Społecznej Komisji Mieszkaniowej  działającej przy   
    Miejskim Zarządzie Obiektów  Komunalnych w Kluczborku za okres od 01.07.-    
    31.12.2013r. 
    Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił sprawozdanie z działalności  Społecznej   
    Komisji Mieszkaniowej  działającej przy Miejskim Zarządzie Obiektów  Komunalnych  
    w Kluczborku za okres od 01.07.- 31.12.2013r – sprawozdanie stanowi załącznik do  
    protokołu. 
 
 
9. Wolne wnioski i zapytania 
Burmistrz Jarosław Kielar  - poinformował o  spotkaniu roboczym zaplanowanym na dzień 10 
marca o godz:15.15  spotkanie to będzie związane z przygotowywaniem przetargu na wywóz 
śmieci  na następne dwa lata. Mamy juŜ pewne uwagi działał zespół pod przewodnictwem 
P.Burmistrza Nowaka  i myślę Ŝe wiele spostrzeŜeń  ,które wypłynęło  od mieszkańców oraz 
firm  będzie w tym przetargu zawarte i warto jeszcze wspólnie na ten temat podyskutować   
bo chcielibyśmy aby ten przetarg był jak najszybciej uruchomiony. 
26.marca o 14,30 była by sesja normalna. 14.04.2014r  byłaby sesja krótka  o 15,30   która 
uchwalałaby plan zagospodarowania przestrzennego  w związku z rozbudowa zakładu 
„PROTEA”   sesja jest konieczna ,Ŝeby nie czekać aby wszystko szło do przodu. 
Kolejna sesja 30.04.2014r . godzinę ustali Pan Przewodniczący. 



Wpłynęło pismo do Urzędu ze Strefy Ekonomicznej  Wałbrzyskiej a najpierw informacja do 
Gminy  ,Ŝe Austriacka Firma  jest zainteresowana prawie  2,5 ha działką na Strefie 
Ekonomicznej z prośba o przesłanie wszelkiej dokumentacji  mamy nadzieje ,ze ruszy 
procedura wykupienie kolejnej działki i umiejscowienia zakładu w Kluczborku uwaŜam ,Ŝe 
jest  to bardzo duŜy sukces. Mam nadzieje ze sytuacja na Ukrainie nie wpłynie na  decyzję   
Rozmowy trwały dość długo wypadliśmy  korzystnie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  zapytał co będzie firma produkować ? 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  - będą to lampy samochodowe  produkcja i sprzedaŜ. 
Gmina Kluczbork  otrzymała  wyróŜnienie przez SGH  w Warszawie  robione przez koło 
naukowe przedsiębiorczości analiz  regionalnych uznano nas jako „Gminę na piątkę”. 
Analiza była niewidoczna  prowadzona była  przez Internet  były zadawane pytania o których 
nikt z pracowników nie wiedział  oceniana była strona internetowa i nasze zaangaŜowanie w 
walkę o przedsiębiorców. Było ponad 800 Gmin branych pod uwagę  80 gmin zostało 
wyróŜnionych  z tego województwa  opolskiego tylko dwie my i Nysa pomimo ,ze 18 gmin 
losowo z Opolszczyzny brało udział . To cieszy bo są to wyróŜnienia symboliczne bez 
pieniędzy  to podsumowuje prace całego Urzędu. Ubiegły rok  był rzeczywiście rokiem 
wyróŜnień ,który podsumowuje prace całego urzędu dwie nagrody  były na moje ręce ale ja 
wiem ,Ŝe to dzięki pracownikom  nie tylko urzędowi ale takŜe i jednostkom .Opolska i 
Katowicka Izba Gospodarcza nadała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w  styczniu , 
Puls Biznesu II miejsce w  województwie  jako Manager  Biznesu  jeŜeli chodzi o samorząd, 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna  to co zrobiliśmy w rewitalizacji – Marszałek Województwa 
Samorząd Przyjazny Seniorom – Senat RP takich pięć symbolicznych ale bardzo istotnych 
wyróŜnień które świadczą o tym Ŝe akurat w sferze biznesu , pomocy starszym ,rewitalizacji  
przy wspólnej pracy Rady ,Urzędu  jednostek dzieje się bardzo dobrze w Kluczborku. 
Sprawa kolejna  mamy sytuacje o której bardzo dobrze wiemy  co się dzieje na Ukrainie Pan 
Burmistrz Nowak jest w  kontakcie z Vice Merem  i myślę Ŝe za chwile nam o tych  
kontaktach opowie. W ubiegłym  tygodniu  miał być przygotowany list do BrzeŜan ale 
sytuacja się zmieniała. Burmistrz Jarosław Kielar  przeczytał  List  który zostanie 
wystosowany na ręce Pana Burmistrza BrzeŜan z nadzieja ,Ŝe zostanie on przedstawiony 
mieszkańcom BrzeŜan. Zastanawiałem się w jakiej formie  to moŜna przyjąć.  
Nie będziemy wchodzić w relacje Ukraina –Rosja  jesteśmy przeciwni co robią Rosjanie na 
Ukrainie. 
 
„   

 
Kluczbork, 5 marca 2014r. 
 
 

Szanowny Pan 
Valadymyr Jaroslawowycz Muzyczka 
Burmistrz BrzeŜan 
 

 
 
W związku z ostatnimi, tak trudnymi i dramatycznymi wydarzeniami w 

Waszym kraju w imieniu władz naszego miasta i społeczności kluczborskiej 



pragniemy zapewnić Was o naszym duchowym wsparciu, współczuciu i 
solidarności.  

Zwłaszcza BrzeŜany – nasze miasto partnerskie wspieramy w walce o 
obronę godności, prawa i wolności. 

Bogaci w doświadczenia, które zebraliśmy podczas przemian 
demokratycznych w naszym kraju wierzymy w Wasze powodzenie i 
zwycięstwo. Wierzymy, Ŝe głos ludzi w tej rewolucji stanie się przyczyną 
znaczących zmian. Ufamy, Ŝe poniesione ofiary będą podwaliną nowego, 
demokratycznego, europejskiego państwa, które gwarantuje poszanowanie i 
przestrzeganie praw człowieka. 

Jesteśmy przekonani, Ŝe wolna, niezawisła i integralna Ukraina jest 
niezbędna dla silnej i zjednoczonej Europy. 

śyczymy Wam, byście z tych chwil cięŜkiej próby wyszli zwycięsko.  
 
 
Z wyrazami solidarności i duchowego wsparcia 
 
Janusz Kędzia                                               Jarosław Kielar 
Przewodniczący Rady Miejskiej                  Burmistrza Miasta Kluczborka 
w Kluczborku      
 

„ 
 
 
 

 
 
Radny Piotr Rewienko- Ŝeby nadać znaczenia i większej rangi prosiłbym abyśmy 
przegłosowali  ,Ŝe jako Radni popieramy  taki list  ,Ŝeby Przewodniczący występował imieniu 
Rady Miejskiej. 
Radny Henryk Fraszek – ja mam takie pytanie czy tam podjęte zostały jakieś kroki w celu 
ustalenia  czy tam potrzebna jest jakoś pomoc  lekarska jakaś zbiórka czegoś. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak – jestem na bieŜąco w stałym kontakcie z Vice Merem 
BrzeŜan  bo Mer BrzeŜan  jest chory. W największym nasileniu walk na Majdanie w 
BrzeŜanach było spokojnie  ,szkoły ,przedszkola , zakłady pracy pracują wszyscy chodzą do  
Pracy nie ma Ŝadnego zagroŜenia potwierdza się to do dnia dzisiejszego. Informacja z  
pierwszej reki Majdan  na dzisiaj jest uprzątnięty barykady zostaną do maja do wyborów 
,które są zaplanowane  barykady są  tak wielkie  ,Ŝe  tego się nie widzi ,jest wyłoŜona droga z 
kwiatów i zniczy  i to zostanie do maja tak postanowili  i tak będzie. To co mnie bardzo 
pozytywnie  zaskoczyło ,to ,Ŝe w opinii Ukraińców  tych z którymi ja rozmawiałem nie ma 
zagroŜenia wybuchu konfliktu zbrojnego  oni do tego podchodzą w sposób  bardzo wywaŜony  
Nie dadzą się sprowokować  robią po prostu swoje .Na moje pytanie czy  moŜemy w  
jakikolwiek sposób  pomóc  odpowiedz  uzyskałem taka ,Ŝe na dzień dzisiejszy nie ale 
problem maja jeden  tego nie ukrywają wcale  dotyczy to całej Ukrainy maja problem 
finansowy nie maja na bieŜąca egzystencje. Umówiłem się na rozmowę kolejną  będzie 



telefon z ich strony w nasza  chcieliby się spotkać ,kiedy?  zaproponują  i do takiego 
spotkania dojdzie. Informacja  bo oglądamy na co dzień w telewizji i trochę teŜ tym Ŝyjemy  
jest taka ,Ŝe wzmocniono granice z Rosja i Ukraińcy maja Ŝal do siebie ,Ŝe nie zrobiono tego  
w momencie rozpoczęcia konfliktu bo  na teren Ukrainy do Charkowa i do wielu innych miast 
przedostało się ze strony Rosji wiele formacji paramilitarnych .I to Rosjanie inicjują tam 
szereg konfliktów. Na temat Krymu się nie wypowiadał  Krym jest oddzielna sprawa  jest on 
Ukraiński i Ukraiński powinien zostać  natomiast jak wszyscy słyszymy  padły zdania   
 o jakiejś większej autonomii - trzeba rozmawiać.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej –poddał wniosek  Radnego Piotra  Rewienki – 
o przegłosowanie  treści listu  do BrzeŜan i w wyniku głosowania głosami 16 za, 
0 przeciw,1 wstrzymujący się – wniosek został przyjęty. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – na komisji BudŜetu padł wniosek w sprawie pasów ( przejście 
dla pieszych  ul. Słowackiego ) przekazano  do Wydziału GM  jest to sprawdzane. 
 
Radny Piotr Rewienko- musze wrócić do ostatniej sesji  niechętnie to robię ale z racji swojej 
funkcji  funkcjonariusza publicznego ,którą pełnie chciałem skorzystać z szansy jakby  
rozwiązania problemu  mianowicie :na ostatniej sesji zadałem pytanie Panu Burmistrzowi  
tutaj cytuję chciałem zapytać  „ czy wiatraki w Kuniowie wytwarzają energie eklektyczna 
poniewaŜ dochodzą mnie informacje  od osób mieszkających w  Kunowie Ŝe zaczęli narzekać 
na  hałas ferm wiatrowych szczególnie jak wieje wiatr północno- wschodni  po czy Pan 
Burmistrz odpowiedział ,Ŝe nic nie wie o tym oddał głos  Radnemu Brzosce ,który mieszka  w 
Kuniowie. Pan Radny powiedział ,Ŝe  temat jest taki ,Ŝe aŜ spać się przy nim chce cały czas  
nas się okłamuje. Po czy  ja zapytałem czy Pan sugeruje  Ŝe  ja Państwa okłamałem   na co 
Radny Brzoska odpowiedział – jak najbardziej  po czym  skończył tym cytatem „ja jestem 
mieszkańcem Kuniowa  i mogę potwierdzić ,Ŝe wiatraki nie hałasują czyli normalnie  Pan nas 
okłamuje  czyli dwukrotnie Pan uŜył słowa ,Ŝe Państwa okłamuje i  trzeci raz potwierdził. 
PoniewaŜ tak jak powiedziałem  nie mogę sobie pozwolić aby w taki sposób niesprawiedliwy 
ucierpiało moje dobre imię z racji mojej funkcji zawodowej nie oczekuje przeprosin tylko 
chciałem zapytać Pana czy po miesiącu od tego wydarzenia jest wstanie wycofać się z tych 
słów  bo jeŜeli Pan tego nie zrobi będę zmuszony  skierować sprawę do sądu w obronie 
mojego dobrego imienia.  
 
Radny Krzysztof  Brzoska – z jakich słów mam się wycofać? 
Radny Piotr Rewienko – Ŝe ja kłamie  
Radny Krzysztof Brzoska  –tzn. Pan okłamywał nas w tym sensie ,Ŝe pokazywał Pan nam nie 
cały film dotyczący wiatraków. Jeśli chodzi o wiatraki w Kuniowie ja nigdy nie słyszałem 
Ŝeby te wiatraki  hałasowały Pan twierdził ,Ŝe one hałasują i dlatego stwierdziłem ,Ŝe Pan nas 
okłamuje.   
 
Radny Piotr Rewienko-zadam krótkie pytanie wycofuje się Pan  z intencji tych ,które zarzuca 
mi kłamstwa czy teŜ nie ? 
Radny Krzysztof  Brzoska – nie  
 
Burmistrz Jarosław Kielar – wiatraki juŜ produkują prąd od zeszłego roku  podatkowe sprawy 
są składane do 30 stycznia stąd nie było wiadomo  wniosek został złoŜony .Opłata za wiatrak 
będzie wynosić ok. 70.000,00 zł  rocznie czyli więcej niŜ przewidywaliśmy. Mówiliśmy o 
kwocie  40.000,00-50.000,00zł .11 marca br. spotykam się z mieszkańcami Kuniowa bo 
padały deklaracje ,Ŝe w miejscowościach gdzie będą  wiatraki  w związku ze  zmianą 



środowiskową będą mieli moŜliwość pewnej  gratyfikacje .Taką gratyfikację  będę 
proponował Wysokiej Radzie po spotkaniu z mieszkańcami odnośnie tego roku w Kuniowie  
to będzie kwota 70.000,00zł  w następnych propozycja będzie 20 %  jako dodatkowo kwota 
roczna do Funduszu Sołeckiego  na inwestycje-nie na spotkania stowarzyszeń czy spotkania 
mieszkańców. Wstrzymana została procedura  związana z uchwaleniem planu 
zagospodarowania przestrzennego co do wiatraków wynika to z tego ,Ŝe zajął się tym  
Parlament ,który pracuje  nad ustaleniem odległości wiatraków od zabudowań. Nie zrobiło to 
chyba Ŝadne Państwo w Europie wiec myślę ,Ŝe będzie to pewien kłopot, ale poczekajmy  
niech zadecydują ci ,którzy są od stanowienia ustaw. 
 
Z-ca Burmistrz Andrzej Nowak –chciałem przekazać jeszcze jedna bardzo waŜną informacje  
PoniewaŜ swego czasu debatowaliśmy nad tym chodzi o pl. Zabaw ,który będzie realizowany 
wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniowa „Przyszłość „ odbyło się parę spotkań z Panami  
Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowej. Juz od grudnia  mamy podpisane porozumienie 
miedzy Spółdzielnia Mieszkaniowa a Gminą. Wystosowaliśmy 5 zaproszeń do firm  
Z czego jedna firma złoŜyła kompletna ofertę firma z Szydłowca jest podpisana z ta firmą 
umowa będzie to najpiękniejszy plac zabaw na terenie Kluczborka, będzie to plac równieŜ 
ogrodzony kwota 72.743,00zł  dzielone po 50%  czas  realizacji  do końca kwietnia tego roku. 
 
Wiceprzewodniczący Alfred Długosz –ja chciałem do  mojego kolegi  byłem Kuniowie  na 4 
uroczystościach 2 rodzinnych dwóch takich normalnych. Brali w tym udział mieszkańcy 
Kuniowa  na moje  pytania czy te wiatraki przeszkadzają czy  słyszałeś moŜe  tam coś brzęczą   
Były słowa „ja tam nic nie słyszę” albo ” no chodzą no chodzą nic takiego się nie stało”  albo 
własne komentarze innego rodzaju. A teraz słyszę z twoich ust ,Ŝe  oskarŜać chcesz  kolegę 
Radnego mównic mu o  Sądzie  … nie za bardzo troszeczkę  przesadzasz? UwaŜam ,Ŝe ten 
sposób postępowania w czasie rozmowy z mieszkańcami to nie wypływa . Kunów liczy  
tysiąc parę osób i rozmawiając z tysiącem ludzi mogą być róŜne zdania i róŜne informacje  i 
mówienie  o tym ,Ŝe kogoś podajesz do Sądu  Piotrze nie wiem  ale chyba przesadzasz. 
 
Radny Piotr Rewienko –ad-vocem Panie Radny  Panie Wiceprzewodniczący  ja nie oskarŜam 
nikogo to mnie oskarŜono o kłamstwo  gdyby to tylko jedna osoba powiedziała mi o tym to 
mówiłbym prawdę ale powiedziało mi więcej osób niŜ jedna .Są Radni którzy słyszeli o tym 
,Ŝe te wiatraki hałasują  i dałem szansę Radnemu aby się z tego wycofał. 
 
 
10. Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.10 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 


