
PROTOKÓŁ Nr XLV/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 26 marca 2014r .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.:12.45 
 
 
Porządek obrad 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji- 5 marca 2014r. 
d/informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
a/ przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana DzierŜona                                 
    w Kluczborku, 
b/ przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury                           
    w Kluczborku, 
c/ przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej  
   w Kluczborku, 
d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego miasta  Kluczbork część północna 
e/ umorzenia wierzytelności, 
f/ przystąpienia  do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, 
g/ dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Kluczbork do stanu  
     faktycznego, 
h/ dostosowania opisu obwodów  głosowania  gminy Kluczbork  do stanu  
    faktycznego, 
i/  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w  
    Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A NZOZ Szpitalu      
    Powiatowym   w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku, 
j/  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Kluczbork środków   
    stanowiących fundusz sołecki, 
k/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
l/  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.  
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.Działalność Spółki Wodnej Gminy Kluczbork 
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 21 radnych ,zatem obrady  
i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad.  
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do 
przedstawionego porządku. Uwag nie wniesiono zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
Obecnych na Sali obrad 20 radnych 
 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z poprzedniej sesji  zatem został on poddany 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 19 marca  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i organizacja „Dni Kluczborka „ 
w 2014r. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrza Miasta i kierownik Ref. Promocji, Rozwoju 
 i Integracji Europejskiej.              
 
W  dniu 20 marca 2014 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i omówienie wizyt boisk sportowych 
na terenie wiejskim. 
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta. 
 
W dniu 19 marca  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  
 i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie z Komendantem 
Powiatowym Policji. 
 
W dniu 25 marca   2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego  
 i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i informacja dotycząca planów 
wydatków na organizację imprez organizowanych zgodnie z opracowanym  kalendarium 
imprez kulturalno-sportowych w 2014r.                                     
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy i kierownik Referatu 
Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej 
 
  
 



 
W dniu 24 marca 2014r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia  była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza, c.d kontroli 
rozliczenia dotacji Kluczborskiego Domu Kultury za 2013r. oraz  kontrola w Ref. Promocji, 
Rozwoju i Integracji Europejskiej.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i kierownik Referatu Promocji, Rozwoju  
i Integracji Europejskiej. 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Radny Piotr Rewienko –Panie Burmistrzu otrzymałem odpowiedź na piśmie odnośnie 
zapytania  zadanego na poprzedniej sesji odnośnie zabezpieczenia przed oblodzeniem 
skrzydeł  wiatraków. Pan równieŜ przedłoŜył pytanie do firmy  właściwie,  bo tak firma 
odpowiada w sprawie zabezpieczenia przed oblodzeniem skrzydeł .Odpowiedz firmy nie 
bardzo mnie satysfakcjonuje poniewaŜ firma odpowiada, Ŝe taka turbina w przypadku 
oblodzenia skrzydeł wiatraka zatrzymuje wiatrak, natomiast nie są to wiatraki z 
podgrzewanymi skrzydłami jak informowani byliśmy przez pana Z-cę burmistrza Nowaka na 
sesji.  
Więc proszę o ponowienie pytania do firmy oraz skontaktowanie się z 
właścicielem nieruchomości na której stoi wiatrak, poniewaŜ te wiatraki podczas oblodzenia 
pracowały i wokół wiatraków znajdowały się dość duŜe, wielkości talerzy, kawałki lodu. 
  
Drugie pytanie.  Chciałbym by Gmina sprawdziła informację w Ministerstwie Finansów i w 
gminach, w których wiatraki juŜ funkcjonują i płacą podatki, czy prawdą jest, Ŝe gminy, które 
otrzymują podatek z wiatraków o tą wartość mają pomniejszoną subwencję w następnym 
roku. 
  
 
 
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 19  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 19 marca  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 20 marca 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 25 marca  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 20 radnych 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana    
DzierŜona w Kluczborku,  do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XLV/501/14 
 
b/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu 
Kultury  w Kluczborku, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  
20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLV/502/14 
 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kluczborku, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
XLV/503/14 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  Kluczbork część północna nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XLV/504/14 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności ,nikt z Radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod głosowanie i 
w wyniku głosowania głosami  20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XLV/505/14 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia  do programu pn. Opolska Karta Rodziny i 
Seniora, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał w/w  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za, 
0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLV/506/14 
 



g/Projekt uchwały w sprawie  dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy 
Kluczbork do stanu faktycznego, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  20 za,0przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
 jej Nr XLV/507/14 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  dostosowania opisu obwodów  głosowania  gminy Kluczbork  
do stanu faktycznego, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 
za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLV/508/14 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy 
Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A NZOZ Szpitalu     
Powiatowym   w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku, nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XLV/509/14 
 
j/Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Kluczbork 
środków  stanowiących fundusz sołecki, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XLV/510/14 
 
k/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLV/511/14 
 
l/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał w/w  projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za,0przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XLV/512/14 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Z-cza Burmistrza  Andrzej  Nowak  - bardzo szczegółowo odczytam pismo ,które Pan 
Rewienko otrzymał  a mianowicie : 
W odpowiedzi na Pana pytanie przedstawione podczas sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w 
dniu 5 marca 2014r.dotyczącego zabezpieczenia przed oblodzeniem skrzydeł i rzucaniem 
lodem 2 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych we wsi Kuniów oraz czy w/w elektrownie 
wiatrowe są najnowszej technologii informuje : - 2 elektrownie wiatrowe zainstalowane we 
wsi Kuniów są elektrowniami fabrycznie nowymi firmy Vestas i spełniają wszystkie wymogi 
w zakresie bhp i p. poŜ .Elektrownie firmy Vestas są instalowane w całej Europie, natomiast 
w Polsce zainstalowano ok.1000szt. tego typu elektrowni wiatrowych. KaŜda turbina tego 
typu elektrowni posiada fabryczny system blokujący prace w przypadku oblodzenia łopat 
wirnika, wiąŜe się to z bezpośrednim zagroŜeniem dla turbiny. Elektrownie firmy Vestas 
posiadają tego typu zabezpieczenia taką informację Pan Radny na piśmie uzyskał. Zaraz po 



sesji  o której mowa zaprosiłem  dwóch rolników z Kuniowa  na których terenie te wiatraki 
stoją  wspólnie z  Panem Przewodniczącym spotkaliśmy się  z Państwem chcąc dowiedzieć 
się jakie występują problemy ,zagroŜenia na tym terenie poniewaŜ oni  jak  powoływał się 
Pan  Radny  równieŜ  na jednego z tych rolników  jak rozumiem to  maja największa wiedzę. 
Rzeczywiście potwierdził nam jeden z Panów ,Ŝe wtedy kiedy  padała  na terenie Gminy 
Kluczbork mŜawka (marznąca mŜawka) to był ten dzień jedyny ,rzeczywiście takie kawałki 
lodu znalazł .Po rozpiętości skrzydeł  i rozmowie ze specjalistami  mogło być to lekkie 
rzucenie albo spadek lodu ze śmigła. Poprosiłem do Kluczborka właścicieli elektrowni.  Na 
spotkaniu ,które się odbyło wyjaśniono  mi ,Ŝe   nie wszystkie firmy stosują ogrzewane śmigła 
To juŜ są czasami  farby stosowane a nie jakieś diody które od środka  ogrzewają .Natomiast 
te wiatraki maja systemy ,które za pomocą czujek albo w przypadku zbyt duŜego wiatru albo 
w przypadku nie równomiernego  obciąŜenia skrzydeł  np. marznącym lodem zwalniają prace 
lub teŜ w skrajnym przypadku całkowicie czujniki krańcówki odłączają prace czujników 
poniewaŜ  groziłoby to zawaleniem całego masztu. To są elektrownie stosowane w całej 
Europie. Umówiliśmy się z  rolnikami ,Ŝe będziemy w ciągłym kontakcie  rozmawialiśmy teŜ 
o róŜnych zagadnieniach teŜ i o hałasie .PoniewaŜ Państwa pytanie dotyczyło napręŜeń takich 
w których w jaki sposób zagraŜałoby ludziom. W studium ,które było opracowywane   
zapisane było  „ zapobieganiu oblodzeniu skrzydeł „takie hasło wpisaliśmy  te 2 wiatraki były 
przed studium  na podstawie decyzji mimo wszystko mają  te zabezpieczenia. Martwi mnie 
jedna rzecz ,Ŝe Pan Radny jest nie usatysfakcjonowany  po raz kolejny musze to stwierdzić z 
odpowiedzi udzielanych przez właścicieli ,rolników  bo przecieŜ nie ja wymyśliłem sobie tą 
odpowiedz tylko taką odpowiedz na piśmie otrzymałem i dokładnie ją tutaj cytuje. Nie jest to 
pierwsza rzecz  niezadowolenia Pana Radnego i pewnie nie ostatnia natomiast przyjdzie nam  
z tym po prostu Ŝyć. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia-uczestniczyłem w spotkaniu ,Ŝaden kawałek 
lodu nie był na ścieŜce publicznej  tylko na polu ,nikt oficjalnie tego nie zgłaszał nie było 
Ŝadnej skargi  była to luźna rozmowa. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –jest to nieprzewidywalne na ten czas moŜna to poznać w 
przyszłym roku po subwencjach. Subwencje wszystkie zaczynają się kurczyć  najlepiej dla 
Gminy to będzie wtedy gdy subwencji będzie zero a dochody własne będą  jak największe  
bo wtedy będzie moŜna dokładnie  planować na kolejne lata. 
 
 
 
 
 
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 20.02.2014r.- do 13.03.2014r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 24 marca  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-8  zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń 
A-16 – powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja płyty skateparku w parku 
miejskim 
B-1- aneks do umowy Biuro Usług InŜynieryjnych MAK –„Rozbudowa cmentarza 
komunalnego” 
B-4- umowa dzierŜawy CEDATEX Spółka Jawna Opole –dzierŜawa kserokopiarki na okres 
36 miesięcy  
B-5- umowa Salon Meblowy Akwarium –zakup i dostarczenie mebli biurowych do Urzędu 
Miejskiego                                                                                                                                                                                           
B-10- umowa Uczniowski Klub Sportowy „ STOBRAWA” –wsparcie realizacji zadań w 
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
B-11 umowa „ALBEKO” -Opole – wykonanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z 
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r 
B-17-umowa Biuro Projektowe i Usług Inwestycyjnych Anna Sołtysik –wykonanie  
dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa mieszkania  w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej. 
I-1-WyraŜenie zgody na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. Pułaskiego 
I-2- WyraŜenie zgody na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. Wołczyńskiej 
I-3- WyraŜenie zgody na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. Opolskiej 
  
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w sprawozdanie. 
 
Obecnych na sali obrad 17 radnych  
 
   -dyskusja 
 
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 17za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 
6.Działalność Spółki Wodnej Gminy Kluczbork 
W tym punkcie  porządku obrad głos zabrał Radny  Tadeusz Doliński – Spółki Wodne w 
Gminie Kluczbork powstały w roku ubiegłym na wniosek Komisji Rolnictwa. 
To co się udało w zeszłym roku zrobić to przykład cięŜkiej pracy wielu ludzi .Wsparcie 
Panów Burmistrzów i pracowników Urzędu największe podziękowania dla Pani ElŜbiety 
Starosciak ,która nie tylko ,Ŝe jest dobrym pracownikiem ale teŜ pasjonatem Spółek Wodnych 
to dzięki jej pracy udało nam się te spółki  doprowadzić do rozruchu. Jeździliśmy z Panią 
Starosciak na zebrania wiejskie nawet po trzy razy .Z róŜnymi nastawieniami wracaliśmy z 
tych spotkań  było wiele pytań i niejasności. Coś co na za sobą złą opinie na taka opinie 
zasługiwały  nasze spółki wodne  i trzeba było stawiając czoła zarzutom jakie stawiano na 



spotkaniach. Podziękowania naleŜą się tez Panu Prezesowi  Zarządu Spółek Wodnych Panu 
Piotrowi Grabusiowi. 
Radny Tadeusz Doliński oddał głos Panu  Prezesowi i Pani ElŜbiecie  Starościak. 
 
Prezes Zarządu Spółek  Wodnych Piotr Grabuś   
 

Spółka wodna  na terenie Gminy Kluczbork nie prowadziła działalności od 1991 roku.  
Próby odtworzenia spółki wodnej zwykle kończyły się niepowodzeniem, jednak działania 
podjęte  przez Gminę Kluczbork przyniosły niespodziewane efekty. 

Dzięki zaangaŜowaniu oraz pomocy ze strony Pana Jarosława Kielara – Burmistrza 
Miasta Kluczborka, Pana Andrzeja Nowaka – Z-cy Burmistrza Miasta Kluczborka 
zorganizowano spotkania w sołectwach,  które   prowadzili Pan Tadeusz Doliński oraz Pani 
ElŜbieta Starościak  przy udziale Z-cy  Burmistrza Pana Andrzeja Nowaka oraz w razie 
konieczności radcy prawnego Pana Krzysztofa Urbana. 
 
-  w efekcie wielu rozmów i przygotowań w dniu  15 marca 2012r. odbyło się Spotkanie   
  ZałoŜycielskie Spółki Wodnej Gminy Kluczbork w   którym uczestniczyło 55 członków 
-  uchwalono Status Spółki Wodnej, a takŜe wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Spółki  
   Wodnej.  
  Skład Zarządu Spółki Wodnej: 

1. Prezes Zarządu - Piotr Grabuś 
2. V-ce Prezes Zarządu - Marek Wiecha 
3. Sekretarz  - Bernard Radlok 
4. Członkowie Zarządu - Bogusław Racławski 

Wiesław GandŜa 
Andrzej Sojka 
Norbert Schmidt 

Skład Komisji Rewizyjnej: 
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Józef Zieliński 
2. V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Władysław Pondel 
3. Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Wenerski 

- 16 kwietnia 2012r. Starosta Kluczborski zatwierdził Statut Spółki Wodnej a 21 maja 2012r.     
  Spółka została wpisana do katastru wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarząd   
  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
-  5 lipca 2012r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy   
   Kluczbork,  ustalono wysokość składki członkowskiej, tj 20 zł od ha fizycznego uŜytków    
   rolnych i 20 zł  od działki do 1 ha fizycznego  
  Ściągalność składek za rok 2012r. wyniosła –   95,62% 

 
Następnie w dniu 15 marca 2013r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie 

Delegatów, a Spółka Wodna liczyła juŜ 221 Członków.  
Do ewidencji urządzeń melioracyjnych na rok 2013 Spółka przyjęła  63,3km rowów.  
  
W 2013r. plan robót obejmował wykonanie  konserwacji urządzeń melioracyjnych na 
długości 26,7 km na kwotę 151.822,00 zł, w tym  dotacja celowa z Urzędu Gminy w 
wysokości 30.000zł oraz dotacja  z  Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50.000zł (której 
ostatecznie Spółka nie otrzymała). Pomimo braku dotacji z Urzędu Wojewódzkiego  
wykonano konserwację rowów na długości 24,8 km. 
Udało mam się zrealizować prawie cały plan finansowy na 2013r. Mając do dyspozycji 
przekazaną z Urzędu Miejskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w kwocie 



30.000,00 zł, jesienią mogliśmy rozpocząć konserwację dwóch znaczących rowów, w Ligocie 
Dolnej i Smardach Dolnych oraz w Bogacicy i Borkowicach.  
Suma wpłaconych składek w 2013r. wyniosła 79.738,46 zł, co stanowi 91,45% ściągalności. 
W dniu 28 lutego 2014r. odbyło się drugie Walne Zgromadzenie Delegatów. 
Na dzień Walnego Zgromadzenia Spółka Wodna Gminy Kluczbork liczyła 237 Członków, 
oznacza to Ŝe liczba z roku na rok jest coraz większa.  
Zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym Spółka Wodna na rok 2014 zaplanowała 
wykonanie 33,6 km rowów za kwotę 200.000,00 zł. Spółka Wodna uwzględniła w tej kwocie 
środki ze składek członkowskich, środki z dotacji celowej Gminy Kluczbork w wysokości 
30000zł oraz środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100.000zł. 
Wysokość składki członkowskiej na 2014r., która została niezmieniona.  
Obecnie  Spółka Wodna Gminy Kluczbork obejmuje swoją działalnością 78,8 km rowów. 

Zarząd Spółki serdecznie dziękuje za wsparcie oraz zaangaŜowanie Pana Jarosława 
Kielara – Burmistrza Miasta Kluczborka, Pana Andrzeja Nowaka – Z-cy Burmistrza Miasta 
Kluczborka, Pana Tadeusza Dolińskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Rady 
Miejskiej oraz Radnym za pomoc finansową w postaci dotacji celowej.  

Dziękujemy równieŜ za ogromną pomoc oraz wsparcie w postaci pracownika gminy, 
Pani ElŜbiety Starościak, która słuŜyła swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów, w 
planowaniu kolejnych konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz w oględzinach i w 
odbiorach robót. 
 
Prezes Zarządu Spółek Wodnych Piotr Grabuś – podziękował tez sołtysom za organizowanie 
zebrań załoŜycielskich  do Spółki Wodnej oraz za  doręczanie nakazów  do zapłaty składek  
poinformował teŜ ,iŜ Spółka Wodna  organizowała przetargi ofertowe na wykonanie  zadań 
Średnio  mb rowu robiliśmy za  3,90zł za mb mając doświadczenie bo jestem Prezesem 
Rolniczej Spółdzielni  gdzie zlecając takie roboty wcześniej płaciłem 8 zł za mb  i tym 
sposobem dajemy pracę  firmom. 

 
Prezentację z wykonanych zadań w 2013roku  oraz planów na rok 2014 przedstawiła 

Pani ElŜbieta Starościak. Prezentacja w formie elektronicznej  jest dostępna pod adresem  
 
 
http://www.kluczbork.eu/plik,1789,prezentacja-spolki-2013.pdf 

 
 
 
 
Przewodniczący  Rady Miejskiej podziękował za przygotowanie tematu i  prezentację. 
 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Wolne wnioski i zapytania 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –Szanowna Rado  ja dzisiaj nie miałem zabierać  głosu ale w dniu 
dzisiejszym wpłynęło pismo ,które my ślę ,Ŝe  Wysoka Rade zaciekawi .Pismo wpłynęło z 
Prokuratury Rejonowej na moje ręce. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w 
sprawie ukrycia dokumentu- Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu  dnia 15 czerwca w którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać od czerwca 2012 –



do marca 2013 w Kluczborku tj przestępstwo z art.276 .W związku z tym prosi się o 
udzielenie  pewnych odpowiedzi  czy Radnym był ten dokument udostępniony. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Krzysztof Lewandowski -  czy to jest postępowanie w 
sprawie ? 
 
 Burmistrz Jarosław Kielar – postępowanie na razie jest przygotowawcze. 
 
PoniewaŜ  to dotyczy Rady  ( Radnych ) ktoś bardzo niepokoi  się o ukrywanie dokumentów 
Radnym .Ja tylko chciałbym przypomnieć tym Radnym albo temu ,który  w imieniu Rady 
działa  zapomnieli  albo chcieli zapomnieć ,Ŝe 18 czerwca wpłynęło pismo do Urzędu 
Miejskiego i w tym samym dniu znalazło się w Biurze Rady.  Na to są dokumenty. Zgodnie  
z planem pracy Komisji BudŜetu  ,która ten plan pracy miała zatwierdzany w miesiącu lutym 
2012 w pierwotnym planie nie miała Ŝadnych kontroli ale na wniosek Radnego Piotra 
Rewienki 24 lutego 2012 na Komisji BudŜetu wprowadzono zapis  Ŝeby przeprowadzić 
analizę wniosków wystąpień pokontrolnych w miesiącu  listopadzie. W związku z tym na 
posiedzeniu Komisji 23 listopada Komisja miała do wglądu te protokoły  i jest zapis ,Ŝe 
Przewodniczący Komisji przedstawił  w/w protokoły  oraz poinformował ,Ŝe są do wglądu  
oraz  ,Ŝe bardziej gruntownie Komisja zajmie się  w dniu 26 lutego 2013r. Obszerna  dyskusja 
odbyła się na sesji w dniu 27.02.2013r.jako jedna z pierwszych dyskusji gdyŜ Prokuratura 
prosi od czerwca do marca –natomiast dyskusje na ten temat trwały. Nie wpłynął Ŝaden   
pisemny wniosek  ani Radnego ani nikogo innego o to aby udostępnić informacje  i poniewaŜ  
ktoś bardzo interesuje się  tymi sprawami lub zrobił to któryś Radny  tylko chciałbym 
powiedzieć Ŝe „ Pomawianie o przestępstwo jest przestępstwem „ i tylko tyle i aŜ tyle. 
 
Radny Henryk Fraszek – podziękował  Pani ElŜbiecie Starościak  za to co robi i za informacje 
dotycząca rowów  bo to jest duŜy temat w Kluczborku. 
Brakowało mi informacji dotyczących rowów ,które bezpośrednio odpowiedzialne do 
obniŜenia poziomu wód gruntowych na terenie samego miasta  jak równieŜ i parku. 
Drugi temat to  jest  temat zjawiska które miało miejsce  nie Burmistrz nie zastępca ,nie osoba 
dystyngowana  mógł to być któryś z urzędników mógł spowodować przeświadczenie ,Ŝe 
jakieś dokumenty nie były ujawnione  w momencie i czasie kiedy  to powinno mieć miejsce z 
urzędników oczywiście. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – ja tylko podałem fakty i nie dyskutuje. 
 
 
Radny Piotr Rewienko –Radny Piotr Rewienko –chciałem złoŜyć wniosek do Pana 
Burmistrza i odnieść się do słów Pana Z-cy Burmistrza i w części do Pana Przewodniczącego. 
A Pana Z-ce Burmistrza poprosić aby nie sprowadzał dyskusji przy odpowiedziach do takiego 
poziomu jak na Wiejskiej, tzn. wypowiedzi ad persona. Ja nikogo nie atakowałem. Radny ma 
prawo zapytać, doszły mnie informacje, pan twierdzi, Ŝe nie wpłynęła skarga. Doszły mnie 
informacje, Ŝe mieszkaniec Kuniowa,  tak jak Pan Burmistrz zaznaczył, poinformował on 
byłego sołtysa -  
byłego Radnego miejskiego - obecnego Radnego Powiatu, był przestraszony, bo wg. tych 
informacji były napręŜenia, wiatrak pracował i nie został zablokowany pomimo oblodzenia.    
Pan sugeruje Ŝe ja zawsze jestem nieusatysfakcjonowany i zawsze pewnie nie będę. Nie mogę 
sobie na to pozwolić i proszę aby więcej tego nie było. Jedyne wyjaśnienie to to Ŝe 
rzeczywiście zapis w planie dotyczy przyszłych wiatraków, a nie decyzji wydanych 
wcześniej. Prosiłbym P. Burmistrza aby te wiatraki, które będą ewentualnie stawiane wg. 



planu były stawiane zgodnie z tym co jest zapisane, poniewaŜ zapis, który mówi o 
zabezpieczeniu przed oblodzeniem to nie jest zatrzymywanie turbiny, lecz podgrzewanie 
skrzydeł bądź ta farba, która zapobiega oblodzeniu.  
Fakty są takie Ŝe miało nie być lodu, a pomimo Ŝe mieliśmy taką zimę, a mimo to oblodzenia 
i bryły lodu występowały. MoŜemy obawiać się Ŝe znacznie gorzej będzie gdy będą 
występowały dłuŜsze mrozy. 
  
 
 
Z-ca Burmistrz Andrzej Nowak – ten długi Pański komentarz skomentuje krótko  nas 
P.Radny  róŜni jedna rzecz  ja  rozmawiam z ludźmi konkretnie i wiem to z ich ust i mówię  
fakty konkrety tu na tej sali na które  mam dokumenty a Pan coś usłyszał cos się dowiedział  
i Pan to przekazuje to nas róŜni jak Pan zacznie działać tak jak ja  będziemy rozmawiać. 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
 
8. Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 14.40 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 


