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PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 6 maja 2014r .Na ogólną liczbę 
21 radnych, w sesji udział wzięło 19 radnych .  Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz 
Miasta Kluczborka Jarosław Kielar ,z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele 
Administracji Samorządowej, Sekretarz Gminy, Radca Prawny Urzędu Miejskiego. 
Obrady rozpoczęto o godz.:14.30 
 
 
Porządek obrad 
 

Prezentacja budowy hospicjum św.Ojca Pio w Smardach  
 
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.  
Działalność  Gminnego Związku „Ludowe Kluby Sportowe” 
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
a/ odpłatnego nabycia nieruchomości, 
b/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie niezbędnego  
     ubrania „Pomoc gminy w zapewnienie niezbędnego ubrania dla dzieci                 
     z rodzin wielodzietnych „ na lata 2014-2016, 
c/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
d/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
e/ 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. Wolne wnioski i zapytania 
7. 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. 
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Prezentacja budowy hospicjum św.Ojca Pio w Smardach  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  przywitał na  sesji Pana Prezesa  Stowarzyszenie 
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio” Sławomira Kołeckiego który przedstawi  i 
omówi  prace związane z  budowa Hospicjum stacjonarnego  w Smardach Górnych  
( prezentacja  i materiały w załączeniu do protokołu ) 
 
Obecnych na sali obrad 17 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 17 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 30 kwietnia 2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była analiza projektów uchwał i zajęć pozalekcyjnych w AO i OSiR. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta.              
 
W  dniu 30 kwietnia 2014 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i spotkanie z prezesem Lokalnej 
Grupy Działania 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Prezes LGD. 
 
W dniu 30 kwietnia  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i gospodarki mieszkaniowej. 
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów 
Komunalnych w Kluczborku. 
 
 
 
W dniu 5 maja 2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy  
 
  
 
 
W dniu 28 kwietnia 2014r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia  była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza, oraz  kontrola 
gospodarki mieszkaniowej w  2013r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów 
Komunalnych w Kluczborku. 
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Działalność  Gminnego Związku „Ludowe Kluby Sportowe” 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił  Pana Prezesa  Gminnego Związku „Ludowe Kluby 
Sportowe”  o   przedstawienie informacji  o działalności Gminnego Związku  
Radny Tadeusz Doliński – chcemy wspólnie z Prezesem przedstawić jak rozdysponowane są  
środki ,które otrzymujemy z Gminy na funkcjonowanie klubów sportowych funkcjonujących 
na terenie wiejskim. Utrzymujemy się głownie ze środków  finansowych  otrzymywanych w 
drodze konkursu przez Gminę a takŜe Ŝe środków ,które pozyskujemy od sponsorów. 
Wszystkie Kluby naleŜą do stowarzyszenia  podziękowania kieruję do Burmistrzów  do 
Gminy do Rady do pracowników  za moŜliwość korzystania ze środków  konkursowych i za 
pomoc. 
 
( materiały w załączeniu do protokołu )  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia -  jaki jest stan załoŜycielski  Stowarzyszenia i 
ilu liczy zawodników ? 
 
Pan Prezes Alfred Stanosek  - stan załoŜycielski  Gminnego Związku  jest w liczbie 20 osób a 
zawodników jest 300-400 bez młodzieŜy  dla  młodzieŜy  zapewniamy trenerów  instruktorów 
w miarę moŜliwości. 

 

 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Nikt z radnych w tym punkcie nie zabrał głosu 
 
 
Do punktu 3 porządku obrad 
podjęcie uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej    
i Ochrony Środowiska  
Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2014r. analizując materiały na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.   
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2014r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.                                                                                           
Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki 
Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2014r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.                                                                                
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
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Na posiedzeniu w dniu 5 maja   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 18 radnych 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/517/14 
 
b/Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
niezbędnego ubrania „Pomoc gminy w zapewnienie niezbędnego ubrania dla dzieci                 
z rodzin wielodzietnych „ na lata 2014-2016, nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XLVII/518/14 
 
c/ Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego  
w Opolu do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł  uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 
18 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/519/14 
 
d/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 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVII/520/14 
 
e/Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami 18 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XLVII/521/14 
 
 
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 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 14.03.2014r.- do 24.04.2014r. 
Na posiedzeniu w dniu 28  kwietnia  2014 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania                          
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
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Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar                                    
w następujących sprawach :     
 
A-22 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Rozbudowa i przebudowa Kina Bajka w 
Kluczborku 
A-27 –ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierŜawienia drodze bezprzetargowej 
A-32-powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Nr 5 
B-13-  umowa –Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Biadaczu dotacja na zakup samochodu 
B-14- umowa ECO-ART. So.zo.o Warszawa opracowanie dokumentacji pn. Program 
usuwania wyrobów zawierających azbest 
B-15- umowa Zakład Stolarski Bernard Kinder –wykonanie drzwi wejściowych do świetlicy 
w Borkowicach                                                                                                                                                                                           
B-19- umowa BUD-BAU Opole – rozbiórka ścian piwnicy w budynku przy ul. Norwida 
B-29 umowa –Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TOMBUD-Olesno –
przebudowa ulicy Gliwickiej w Ligocie Górnej 
B-30- umowa –Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TOMBUD-Olesno –
przebudowa ulicy Krakusa  
B-32 umowa –Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe LARIX –budowa łącznika do ul. 
Ks.Skargi 
B-33- umowa –Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe LARIX –budowa ul. Cybisa 
B-58- umowa Planes Architektura Opole –koncepcja rozbudowy Krytej Pływalni w 
Kluczborku 
B-62- umowa zlecenie Studio Valdex –wykonanie folderów  informacyjnych  
B-64- umowa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe TOMBUD remonty 
cząstkowe dróg gminnych  
B-70- umowa Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski- wsparcie realizacji 
zadnia z zakresu kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego  
B-72- umowa Teatr Otwarty KIM –Częstochowa wykonanie usługi kulturalnej polegającej na 
realizacji programu SUPER DUO  
B-74 –umowa Caritas Diecezji Opolskiej wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie. 
 
                                                                                    Przewodniczący Komisji                                                                        
                                                                                         Janusz Hrynyszyn 
 
-dyskusja 
Radny Piotr Rewienko –A-27 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierŜawienia w drodze bezprzetargowej ( Kluczbork ul. Wolności – teren ulic i dróg kasy 
zbiorczej – z przeznaczeniem na urządzenie parkingu )  o który miejsce  to chodzi ? 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka – to jest bardziej przy Ligonia poniewaŜ część tych parkingów 
jest własnością ludzi  bo tak to się złoŜyło ,Ŝe jest to  pewne uregulowanie  terenu   na 
wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej .Coraz więcej wspólnot np. na ul. Norwida dzierŜawią 
parkingi  które  są one przez wspólnotę budowane. 
 
-przyjęcie sprawozdania 
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W związku z tym ,Ŝe nikt z Radnych więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Obrad poddał 
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami  
i w wyniku głosowania głosami 18za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
 
 
 
 
Do punktu 6porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia –przedstawił Radzie Miejskiej  : 
 
1) Pismo z Gminy Lubrza  w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie 
wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz 
zwiększenia dochodu jednostek  samorządu terytorialnego- pismo przekazuję do  
zaopiniowania na Komisje RM 
 
2) Wpłynęło pismo od Burmistrza Miasta Radzionków  w sprawie „pomnika pamięci”  
Tragedii Górnośląskiej’- pismo przekazuje na Komisje RM do zaopiniowania  
 
3) Burmistrz Jarosław Kielar na ręce Przewodniczącego  przedstawił  ocenę zasobów pomocy 
społecznej ,przygotowaną na podstawie analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
Przewodniczący  poinformował ,Ŝe zainteresowanych  odsyła  do Biura Rady. 
 
4) PrzedłoŜono  Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy  Gminy Kluczbork z 
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013 – zainteresowanych  sprawozdaniem odsyła do 
Biura Rady. 
5)Kluczborski Dom Kultury  zaprasza na spotkanie autorskie  „Pierwszy Krok do Orientu z 
Leszkiem Szczasnym w dniu 15 maja 2014r. o godz: 18.00 w Klubie Artystycznym 
„Labirynt” –Kluczborski Dom Kultury ul. Mickiewicza 5. 
 
6) Pani Janina Kasprzak  zwróciła się do Rady Miejskiej o lustracje jej mieszkania –sprawę 
kieruję do Komisji Spraw Obywatelskich. 
 
 
6) dot. sprawy pytań Burmistrza w czasie Sesji  (Przewodniczący odczytał ) 
 

Sprawę porządku obrad Sesji Rady Miejskiej reguluje Statut Gminy Kluczbork (Dz. 
Urzęd. Woj. Opols. z 2003 r. nr 52, poz. 1045 z późn. zm.).  

Przepis paragrafu 35 Statutu określa, iŜ porządek obrad obejmuje w szczególności 
między innymi interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje. 

Przepis paragrafu 37 Statutu określa, Ŝe zapytania i interpelacje są kierowane do 
Burmistrza. Interpelacja powinna mieć formę pisemną kierowaną na ręce Przewodniczącego 
Rady (paragraf 37 ust 4).  

Zapytania zgodnie z paragrafem 38 Statutu składa się w sprawach aktualnych 
problemów Gminy, a takŜe w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 
Zapytania mogą być formułowane pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie  
w trakcie Sesji (paragraf 38 ust 2 Statutu). 
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Co do zasady interpelacje i zapytania mogą składać radni. 
JednakŜe przepis paragrafu 39 Statutu określa, Ŝe to Przewodniczący Rady prowadzi obrady 
wg ustalonego porządku. Udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych 
przypadkach moŜe takŜe udzielić głosu poza kolejnością (paragraf 39 ust. 1-2 Statutu). 
Przewodniczący Rady moŜe teŜ udzielić głosu osobie nie będącej radnym (paragraf 39 ust 5 
Statutu). 
JeŜeli zatem Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi np. w punkcie interpelacje  
i zapytania radnych nie uchybia to zapisom Statutu Gminy Kluczbork. 
W punkcie „wolne wnioski i zapytania” natomiast kaŜdy obecny na Sesji moŜe poprosić o 
głos i jeśli Przewodniczący mu go udzieli to moŜe przedstawić swój wniosek lub zapytanie. 
MoŜe być to Burmistrz, osoba z publiczności, zaproszeni goście etc. Zapytania mogą 
dotyczyć wszelkich spraw i osób np. Burmistrza, radnych, pracowników. Osoba pytana moŜe 
odpowiedzieć, lub odmówić odpowiedzi. 
 
 
Sekretarz Gminy –Mirosław Birecki – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 
Szanowny Panie Burmistrzu 
             W odniesieniu do sprawy dot.. Ukrycia dokumentów chciałbym wyjaśnić kilka 
kwestii.  Prokuratura Rejonowa w Kluczborku odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie 
dot. ukrycia dokumentów wobec braku znamion czynu zabronionego.  Oznacza to, Ŝe do 
Ŝadnego przestępstwa nie doszło w związku z czym oskarŜenie urzędników Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku o ukrycie dokumentów jest oczywiście bezzasadne i  niesłuszne.  

Gdyby bowiem było jakiekolwiek podejrzenie Ŝe przestępstwo mogło być popełnione 
zostałoby wszczęte dochodzenie. 

Jak czytam w uzasadnieniu odmowy wszczęcia „ przestępstwa tego dopuszcza się ten 
tylko, kto niszczy, uszkadza, czyni bezuŜytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie 
ma wyłącznie prawa rozporządzać.  Ukrywanie oznacza stworzenie takiego stanu rzeczy, Ŝe 
dokument staje się niedostępny dla osób, które mają prawo i chcą z niego skorzystać. Ponadto 
moŜliwość przypisania oskarŜonemu przestępstwa zachodzi wówczas, gdy zostanie 
wykazane, Ŝe on sam podjął działanie w wyniku, którego dokument, którym nie miał prawa 
wyłącznie rozporządzać został ukryty przed osobą uprawnioną do dysponowania nim.  

Wystąpienie pokontrolne zostało przesłane na ręce Burmistrza Miasta Kluczborka a 
dla Rady Miasta jedynie do wiadomości. Nie oznacza to, Ŝe istniał obowiązek jego powielenia 
i przekazania bezpośrednio kaŜdemu z Radnych. Podkreślić naleŜy, Ŝe przecieŜ ten dokument 
został radnym udostępniony.  

W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  w dniu 24 lutego 2012r. ustalono, Ŝe temat dot. 
wyników kontroli w Urzędzie Miejskim w Kluczborku będzie przedmiotem dyskusji w 
miesiącu listopadzie 2012r. W związku z tym na  23.11.2012r. przygotowano materiały dla 
radnych w tym wystąpienie pokontrolne RIO, Na temat wystąpienia pokontrolnego 
rozmawiano równieŜ na sesji w dniu 27 lutego 2013 roku.  

 
Do pracy kaŜdej instytucji czy to publicznej czy prywatnej kaŜdy z nas moŜe mieć 

zastrzeŜenia. Nie ma instytucji, która jest doskonała. Urząd Miejski w Kluczborku oraz 
urzędnicy stale podnoszą swoje kompetencje czego dowodem jest Certyfikat ISO, Opolska 
Nagroda Jakości, szereg nagród, oraz wysokie pozycje w rankingach ogólnopolskich.  

 Nie oznacza to oczywiście Ŝe nie moŜna mieć zastrzeŜeń.  Jednak składanie 
zawiadomienia do prokuratury na rzekome ukrycie dokumentu  co jest oczywista nieprawdą 
jest działaniem poniŜej wszelkiej krytyki  
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Gdyby kierować się filozofią radnych Pana Piotra Rewienki i Henryka Fraszka 
powinienem zawiadomić prokuraturę o niesłuszne oskarŜenia z art. 234 § 1 k.k. polegające na 
zgłoszeniu organom ścigania lub do sądu rzekomego popełnienia przestępstwa, wykroczenia 
lub innego rodzaju przewinienia przez inną osobę w sytuacji, gdy w rzeczywistości do 
naruszenia prawa w ogóle nie doszło, lub gdy naruszenia tego dopuściła się inna osoba, niŜ 
wskazana przez fałszywie oskarŜającego. 

 Nie mam zamiaru jednak zniŜać się do tego poziomu. 
         Zdaję sobie sprawę Ŝe jest rok wyborczy, ale stosowanie takich metod w postaci 
niesłusznych oskarŜeń  i składania pod byle pretekstem zawiadomień do prokuratury nie 
pozostaną bez reakcji. Pomijam juŜ fakt, Ŝe Ŝaden z radnych nie miał odwagi przyznać się, Ŝe 
zawiadomił prokuraturę. Czy takie zachowanie nie naleŜy nazwać ukrywaniem prawdy? 

Na zakończenie w związku z postanowieniem prokuratury  wzywam Radnego Piotra 
Rewienkę i Henryka Fraszka do publicznych przeprosin urzędników Urzędu Miejskiego w 
Kluczborku za niesłuszne oskarŜenie dot. ukrycia dokumentu. I jednocześnie zwracam się z 
zapytaniem czy nadal radni uwaŜają, Ŝe doszło do popełnienia przestępstwa.  

Bardzo łatwo rzucić w kogoś kłamliwym oskarŜeniem, trudniej powiedzieć 
przepraszam. 
 
Radny Henryk Fraszek – nie widzę powodu  przeprosin to jest  punkt pierwszy drugi punkt 
jest  taki ,Ŝe  sprawa nie jest zamknięta a trzeci punkt jest taki ,Ŝe wydaje mi się ,Ŝe powinno 
być do końca wyjaśnione  bez górnolotnych  jakiś tam wierszyków i opowieści jakie tutaj 
słyszeliśmy. 
 
 
Radny Piotr Rewienko – ja tylko chciałbym odpowiedzieć Panu -   absolutnie nie mam 
zamiaru nikogo przepraszać nie powinno się przepraszać za to co się robi zgodnie z prawem.  
Prawo dopuszcza złoŜenie wniosku o podejrzeniu dokonania przestępstwa to z takich 
punktów i przepisów prawa moŜna skorzystać . Tak  jak Radny Fraszek powiedział decyzja 
prokuratury nie jest prawomocna  postępowanie jest w toku nie wiem czy doszło do 
przestępstwa  ja podejrzewam ,Ŝe doszło organy ścigania będą mogły to potwierdzić 
natomiast na pewno doszło do  nieprawidłowości to mowie z całą odpowiedzialnością i to 
podtrzymuje .Natomiast co do §35 Statutu to on mówi  jeszcze bardziej jednoznacznie niŜ 
Pan Sekretarz raczył to przedstawić  i Pan Przewodniczący teŜ to odczytał .Mianowicie w 
pkt.7 §35  czyli cały porządek obrad na zakończenie wpisywany jest  punkt wolne wnioski i 
zapytania w Statucie mamy zapis- wolne wnioski i informacje. 
 
 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar  –  Panowie Radni ja z Państwem akurat z jednym i drugim 
jestem najdłuŜej w Radzie jest mi za Was wstyd  .Jesteście tchórzami ,tchórzami bo jeŜeli 
moje pytanie padło czy napisaliście do prokuratury i było to owiane milczeniem to to jest 
oczywiście odpowiedz. Natomiast dzień później z prokuratury  przyszło pismo w którym były 
dwa nazwiska i za to jest mi wstyd. Oczywiście kaŜdy ma prawo składać coś do prokuratury 
,czy ma racje czy nie ma  racji .Myślę Ŝe szkoda Waszego czasu ,ja współczuje Wam ,Ŝe 
bawicie się w to i chcecie naśladować to co dzieje się w Warszawie czy w innych 
samorządach.  
Moja decyzja była taka zresztą przedstawiłem ją Panu Fraszkowi  moglibyśmy  spokojnie 
posługując się nie tylko jednym ale dwoma § zgłosić sprawę do prokuratury ale decyzja na 
razie jest taka, Ŝe pozostajemy przy tym co jest czyli  nie zgłaszamy sprawy do prokuratury. 
Jest mi szkoda ,Ŝe Państwo rzucacie hasła wobec urzędników bo juŜ wcześniej Pan Radny 
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powiedział ,Ŝe Burmistrz Kielar i Z-ca nie są niczemu winni. Ja jestem przełoŜonym dla 
wszystkich pracowników i nie pozwolę sobie na to Ŝeby ktoś niszczył ich dobre imię 
mówiąc słówka takie czy inne czy prawo naciągając pod siebie bo tego naciągania przez 
Państwa prawa jest bardzo duŜo  ..Statut jest naciągany  nagle Burmistrz nie moŜe zapytać 
Radnego  co jest totalna bzdurą nagle Burmistrz  nie moŜe zapytać o nic  ani nikogo 
siedzącego poza radnymi na sesji .Sesja jest od tego Ŝeby rozmawiać Państwo chcieliście mi 
powiedzieć na prywatnym spotkaniu …  na prywatnym spotkaniu Panowie  to się moŜemy 
kawy napić, tu rozmawiamy o rzeczach powaŜnych .Wy na powaŜne rozmowy  po tym co 
pokazujecie naprawdę nie zasługujecie. O tym musicie  pamiętać .Nie jest do końca wiadomo 
co  powypisywaliście w piśmie do Prokuratury  myślę Ŝe Wy wypisywaliście  róŜne rzeczy  
oczywiście kaŜdy moŜe kaŜdemu rzucić takie  czy inne zdanie Ŝeby kogoś obrazić. Pisaliście 
bezimiennie  w tym momencie  100 pracowników urzędu są to urzędnicy  którzy zataili pismo 
czy zataili opinię  ,która  na stronie internetowej RIO  była od  kilku miesięcy  to jest bzdura i 
absurd. 
Tak nie moŜna działać moŜecie pójść do ABW ,CBA  i jeszcze wymyślcie inne instytucje bo 
z tymi głupotami to naprawdę szkoda czasu walczyć i tylko składajcie kolejne  doniesienia a  
naprawdę satysfakcji z tych doniesień nie będziecie mieli Ŝadnych. 
 
Radny Henryk Fraszek –dalej te wierszyki i nadęte przemowy  ale to nie o to chodzi. 
Chodzi o zupełnie co innego Burmistrz nie musi mieć kontroli nad kaŜdym pismem jakie się 
w urzędzie pojawia  natomiast jest pewna  procedura informacji  wydaje się Ŝe była 
zakłócona. Ta procedura jest stosunkowo prosta -pisma są rozdzielane  mogło być tak ,Ŝe ktoś 
poniewaŜ to pismo nie było Ŝadną laurka to mógł  pomyśleć, Ŝe moŜe go jednak  nie dać  to 
jeden urzędnik a nie 100 urzędników  do tego nie trzeba 100 urzędników.  Mogło się równieŜ  
zdarzyć tak, Ŝe Przewodniczący  mając tą informacje w swojej teczce ja po prostu przeoczył  
teŜ tak mogło być to nie jest nic przesądzone a korzystanie z prawa nie jest teŜ niczym 
nagannym te wszystkie takie  poetycko-liryczne wystąpienia  jakie  słyszałem to nie ma o 
czym rozmawiać .Mogło być tak ,Ŝe urzędnik uchybił jeśli uchybił lub jeśli nie uchybił  
 to będzie rozstrzygnięcie . 
A te wszystkie inne kawałki to moŜna sobie podarować  niczego nie wnoszą nie są na temat.  
 
 
 
 
 
Sekretarz Gminy Mirosław Birecki – dziękuję Panu za to co Pan powiedział bo jeśli to było 
uchybienie  to moim zdaniem wg Radnego uchybienie w procedurze to jest przestępstwo. 
 
Radny Henryk Fraszek-uchybienie prawa 
 
Sekretarz Gminy Mirosław Birecki- uchybienie prawa nie zawsze oznacza przestępstwo. 
To jest elementarz wiedzy prawniczej . 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –w wielu przypadkach narzekaliśmy nas  naszą stronę 
internetową ktoś nas oceniał z zewnątrz -Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 
wraz z krakowskim studiem EDISONDA oceniało serwisy samorządowe .Zostaliśmy wybrani 
do najlepszych serwisów samorządowych – stron internetowych  20 działających w naszym 
kraju. Jeśli chodzi o stronę  dostępności dla osób niepełnosprawnych– jesteśmy w  3-ce 
najlepszych – 1-Warszawa, 2-Kraków ,3-Kluczbork – jesteśmy otwarci niczego się nie 
ukrywa. Niektórzy chcą Ŝeby było ukrywane chcą Ŝeby były złe działania  proszę szukać po 
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to jesteście tylko trzeba znaleźć „kij zawsze ma dwa końce „,Ŝeby ten drugi koniec nie 
przyłoŜył w głowę.” 
 
Radny Piotr Rewienko-Panie Burmistrzu proszę się nie zasłaniać urzędnikami bo to dotyczy 
góra jednego urzędnika ewentualnie  funkcjonariusza publicznego .Nie Ŝyczę sobie Ŝeby Pan 
mnie nazywał tchórzem  poniewaŜ to co zrobiłem świadczy o tym właśnie Ŝe nie jestem 
tchórzem. 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar-  nie Pan jest tchórzem i to wielkim 
 
Radny Piotr Rewienko-proszę mi nie przerywać Pnie Burmistrzu ja mam o sobie  inne 
zdanie i pozwolę się z Panem nie zgodzić. 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar - ma Pan prawo 
 
Radny Piotr Rewienko- następnie nie będę odnosić się do szczegółów bo jest ich bardzo 
wiele od tego są organy ścigania niech one decydują o tym jak było naprawdę i nareszcie  
skończy się wprowadzanie nas w błąd i mówienie nieprawdy. 
 
 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak –ja nie mogę odnieść się do słów ,które tu padają bo to 
Rada Miejska to powaŜne ciało które podejmuje i zawsze podejmowało najwaŜniejsze 
decyzje dotyczące  tej Gminy. Kiedy słyszę tego typu słowa niepowaŜne to coraz bardziej 
siwieje. Ale powiem cos więcej Panie Radny Rewienko wielokrotnie parokrotnie na tej Sali 
straszył Pan ludzi równieŜ sądem otóŜ nie wiem  moŜe się mylę  moŜe Pan to zdementuje albo 
potwierdzi. Czy Pan ma sprawę karną w sadzie bo przypomnę Dyrektora Publicznej Placówki 
Oświatowej tu posądzał Pan o kłamstwo i Ŝe poda Pan do sądu ,jednego z Radnych posądzał 
Pan o kłamstwo ,Ŝe poda Pan do sądu  ja nie wiem proszę powiedzieć tak lub nie  czy Pan ma 
sprawę karną w sądzie?  
 
 
Radny Piotr Rewienko – sprawa jest  nie jest z oskarŜenia publicznego  tylko prywatnego i 
Pani Dyrektor załoŜyłem  sprawę tak jak powiedziałem 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak-pytam czy ktoś Panu załoŜył  w końcu sprawę  
Radny Piotr Rewienko-Pani Dyrektor mi załoŜyła  - mamy wspólne oskarŜenie jestem 
spokojny o werdykt końcowy. 
 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak-no zobaczymy 
 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar -jestem bardzo spokojny o werdykt 
dotyczący tego o co Państwo nas posądzacie natomiast myślę ,Ŝe Państwo bardzo mocno 
mówicie o osobach  to pytam kto wg. Panów  zataił  czy ukrył ten dokument bo myślę Ŝe 
warto bo jeŜeli Państwo coś wiecie a ja czegoś nie wiem to warto to tutaj publicznie 
rozstrzygnąć. Dokument nigdy nie był utajniony jak się czyta co to znaczy ukrywanie to 
rozsądnie myślący człowiek wie ,Ŝe do takich rzeczy tutaj nie doszło. Ale jak się chce to z 
wszystkiego oczywiście moŜna zrobić rzecz z której Państwo zaczynacie słynąć bo słyniecie z 
tego ,Ŝe się kogoś oddaje do Prokuratury to myślę Ŝe daleko z tym nie zajedziecie .Bardzo 
mocna zarzucono  złą współprace miedzy Urzędem a Radnymi dwóch radnych determinuje  
współpracę  zarzuciło zła współprace  Rady i Urzędu  nie wiem na jakiej podstawie myślę ,Ŝe 
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coś zostało tam na bazgrolone  równieŜ z Państwa strony  to są obłudy które prokuratura musi 
badać nie mamy do tego wglądu my się nie moŜemy do tego odnieść trzeba mieć jakąś 
uczciwość jak się pisze w imieniu radnych to trzeba napisać w imieniu moim i kolegi  czy 
tych którzy są niŜej podpisani. O tym co powiedziałem ,Ŝe Pan się nie przyznał to trzeba nie 
mieć odwagi  ,Ŝeby coś podpisać a potem tu w tym gronie  nie powiedzieć – tak lub nie  
dlatego wg moich kryteriów to jest tchórzostwo Pana moŜe być bohaterstwo dla mnie jest to 
tchórzostwo i ja tego nie zmienię  jestem wręcz przekonany ,Ŝe ta większość tu siedząca Pana 
ocenia i Państwa. 
 
Radny Piotr Rewienko – to juŜ ostatni raz nie chce się do tego tematu się odnosić 
szczegółowo  do tego co Pan Burmistrz raz  powiedział nie chce aby Pan Burmistrz obraŜał 
Prokuratora  
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – ja nie obraŜam prokuratora 
 
Radny Piotr Rewienko –poniewaŜ zapis o złej współpracy to jest zapis prokuratora  
Prokurator z posiadanych dokumentów  które dostarczył  Urząd do Prokuratury i równieŜ my 
dostarczyliśmy swoje  dokumenty  na tej podstawie ocenił złą współpracę pomiędzy radą a 
urzędem. 
 
 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak- na zakończenie chciałbym podkreślić jedna rzecz 
,jesteśmy w miejscu publicznym  a Państwo jesteście osobami publicznymi wybranymi przez 
Mieszkańców – Panie Radny  Rewienko  myślę Ŝe w sprawach niekorzystnych dla Pana  
medialnie nie wiem jak karnie  nie warto chować się za tym ,Ŝe to jest  prywatne. Pan jest 
osoba publiczną i Pan mówił tutaj, Ŝe pozwie do sądu  Dyrektora Publicznej Jednostki 
okazuje się ,Ŝe tenŜe Dyrektor pozywa Pana jako Radnego i to nie jest Pana prywatna sprawa  
i proszę sobie uzmysłowić ,Ŝe idąc ulicami tego miasta i siedząc tutaj Pan zawsze  i wszędzie 
jest osoba publiczną i mało tego powinie Pan być osoba odpowiedzialną. 
 
 
Radny Piotr Rewienko-nie mogę nie odpowiedzieć  Panie Burmistrzu odpowiedziałem na 
pytanie gdy Pan pytał., więc nie wiem co Pan mi zarzuca. Na tym spotkaniu  byłem prywatnie 
jako rodzic i dotyczyło to sprawy rodzica i o wszystkich rzeczach pana poinformowałem 
dokładnie więc nie wiem o co panu chodzi. Z mojej strony to tyle dziękuję bardzo. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- ja tylko powiem tak  nie wiem jakie 
dokumenty przekazał Urząd do Prokuratury  ,Ŝe na podstawie  tych dokumentów  Prokurator 
stwierdził złą współprace Rady  skoro ja tu jestem 12 rok i przez 12 lat  słyszę bardzo   
pozytywną z czego jestem dumny opinie  w Województwie Opolskim  oceniani jesteśmy . 
Jakie dokumenty  Urząd  przekazał  dokumenty ,Ŝe prokurator ocenił  ,Ŝe jest zła współpraca. 
Jakie dokumenty urząd musiał wysłać do prokuratora ,Ŝe prokurator wydał taka opinię? 
 
 
Sekretarz Gminy –Mirosław Birecki –chciałem sprostować –Prokurator nie stwierdził złej 
współpracy  Urzędu z Radnymi napisał jedynie ,Ŝe współpraca Urzędu z Radnymi moŜe 
budzić pewne zastrzeŜenia to jest róŜnica zasadnicza .Oczywiście  prokurator napisał  ,Ŝe to 
nie ma znamion przestępstwa nie jest to przestępstwo. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- proszę o rozszerzenie tej  informacji  
 
Sekretarz Gminy Mirosław Birecki –zwrócimy się do Prokuratury z zapytaniem co 
Prokurator  miał na myśli .Na podstawie opinii dwóch radnych .. 
 
Radny Jan Myślecki –o to samo chciałem  poprosić o zwrócenie się do Prokuratury o 
wyjaśnienie. Bo to rzeczywiście sprawa kuriozalna  bo Radni wiemy to z publikacji i 
wypowiedzi ,Ŝe wystąpili z wnioskiem do Prokuratury Okręgowej o popełnienie przestępstwa 
jako Radni a potem zasłaniają się ,Ŝe prywatnie mogą odpowiedzieć. Ja wiem z publikacji 
prasowej i radiowej ,Ŝe dwóch radnych  wystąpiło do Prokuratury  z innych źródeł nie mam  
Zasłanianie się ,Ŝe to są prywatne sprawy  jest to smarkateria   ja w takiej smarkaterii nie chce 
uczestniczyć. 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar - ja mam pytanie odpowiedz ,Ŝe powiecie 
mi ale w cztery  prywatnie to  jest nie zasłanianie się  czy to jest czymś innym czy tylko gra 
słów. 
Nie wiem czy tu siedzą idioci czy ludzie powaŜni. 
 
Radny Piotr Rewienko-nadal stoimy na stanowisku ,Ŝe punkt wolne wnioski i informacje  
zapisujemy go niezgodnie ze statutem  równieŜ zapytania  to nie jest punkt gdzie Radni mogą 
odpowiadać na pytania .Są pytania gdzie Radni mogą zadawać Burmistrzowi lub 
Kierownikom jednostek  i dlatego tylko i wyłącznie nie odpowiedzieliśmy w tym punkcie. 
Nie jest to w porządku obrad   umocowane. Nie jest  to moja prywatną sprawą. 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar - kiedy Burmistrz ma prawo  pytać  o 
cokolwiek radnego ? Janie musze spotykać się z Panem prywatnie  jest tutaj miejsce ,w 
którym  powinniśmy się spotykać i rozmawiać szczerze lub mnie  szczerze  ja tylko 
przypomnę ta odpowiedz Pana jest taka jak z filmem o wiatrakach  zapomnienie pierwszych 
50 sek.  To jest to samo  ja to nazywam manipulacją Pan sobie moŜe nazwać ,Ŝe Pan 
Publiczna prawdę mówi  ja to widzę jak to wszystko jest robione .Tak samo jest z 
zamykaniem dróg w Toruniu  to są tylko pewne cegiełki które się układają a wszyscy inni 
Pana oceną bo ja juŜ mam ocenę pełną i nie chciałbym jej tutaj powiedzieć chociaŜ się 
niczego nie obawiam  bo bym ja obronił. 
Ale ja nie lubię  rzucać  się nie tylko  w wielki tydzień jak  Pan powiedział Pan  zataił  kaŜdy 
tydzień jest dobry do mówienia prawdy .Pan akurat myślę Ŝe zatajeniem nieprawdy w 
wielkim tygodniu zrobił przykrość nie tylko sobie. 
 
Radny Piotr Rewienko-zaraz się okaŜe Ŝe zgłoszenie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa 
jest większym  przestępstwem  czy wykroczeniem  niŜ to co się stało z dokumentem. Ale to 
na marginesie. Panie Burmistrzu Pan sam potwierdził na sesji ,Ŝe  pamięta Pan ,Ŝe 
powiedziałem Ŝe puszczam nie cały film 5 minut  .Jest to na nagraniu Powtarzam to Radnemu 
Brzosce. Jest to na nagraniu proszę sobie odtworzyć  jest w Biurze Rady. 
Radny Brzoska  - JuŜ odtworzyłem 
 
Radny Piotr Rewienko Więc jest tam powiedziane, Ŝe puszczam nie cały film który trwa 5 
minut. 
 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar -Pan się uśmiechał jak Sekretarz powiedział 
,a ja się  teraz będę uśmiechał bo ja tego filmu nie znałem  jeŜeli  ktoś puszcza film  
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zapominając o pierwszej minucie  w której jest chyba  najistotniejsza  sprawa to wybaczy Pan 
ja się tylko mogę uśmiechać . 
 
Radny Jan Myślecki – wszystkie składane interpelacje przez Pana są  niezgodne ze Statutem  
Powołuje się na §37 Statutu pkt.1 powinny być złoŜone na piśmie.  
 
Radny Piotr Rewienko- interpelacje ?-ja składam zapytania  
 
Radny Jan Myślecki- wszystkie interpelacje Pan składał do tej pory -powinny być złoŜone na 
piśmie  do Przewodniczącego Przewodniczący składa do Burmistrza bo on jest adresatem 
interpelacji  a Burmistrz odpowiada na  interpelację na następnej sesji  
 
Radny Piotr Rewienko- niech się Pan tak nie podnieca ja nie składałem  nie składałem 
Ŝadnej interpelacji ! 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia-jeŜeli nie ma więcej wolnych wniosków  to 
ja zamykając dzisiejsze obrady   powiem, Ŝe z prawda jest tak jak z  komunistyczną prawda 
czyli półprawdy. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 16.00 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 


