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PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 28 maja 2014r .Na ogólną 
liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło21 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. Sołtysi 
Wsi.  
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.  
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2014-2020 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
a/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania 
„Zaszczepienie populacji rocznika 2008 przeciwko meningokokom typu „C” 
b/  określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi, 
c/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składanej deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej , 
d/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
e/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
f/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
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, zapytania i informacje. 
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 21 radnych ,zatem obrady  
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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.  
 
d)Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
W dniu 28 maja  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu 
 i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była analiza projektów uchwał i zagospodarowanie czasu dzieci  
i młodzieŜy w okresie letnim. 
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta.              
W  dniu 22 maja  2014 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał  
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta. 
W dniu 28 maja   2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich   
i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i zagospodarowanie czasu dzieci  
i młodzieŜy w okresie letnim. 
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta  
W dniu 27  maja 2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego  
i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i cd. gospodarki odpadami. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy i kierownik Ref. Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa. 
W dniu 12 i 26 maja 2014r. posiedzenia  odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń   była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza, 
oraz sprawozdania z wykonania budŜetu za 2013r.  
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy  
  
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2014-2020 
 
 
Strategie przedstawił i omówił Sekretarz Gminy Mirosław Birecki –strategia ma na celu 
przedstawienie  ogólnego kierunku podąŜania Gminy –strategia na 6 lat  bylibyśmy bardzo 
wdzięczni aby do 10 czerwca br. dostarczyć uwagi do celów strategicznych moŜe jakieś 
propozycje projektów na piśmie do Biura Rady. Całość dokumentu będzie jeszcze 
konsultowana zarówno z Radnymi jak i mieszkańcami ale chcielibyśmy jeszcze ten dokument 
dopracować. 
 
Strategia stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
Radny Piotr Rewienko – mam trzy pytania zanim zadam te trzy pytania chciałbym tylko 
podziękować Panu Burmistrzowi za szybka interwencje i realizacje  moich wniosków  
z komisji  mianowicie  postawienie barierki  dla pieszych i pomalowania pasów na przejściu 
na ul. Słowackiego oraz podniesienia studzienki przy wyjeździe z Galerii Miodowej dosyć 
duŜa dziura była. Dziękuje za sprawna interwencję. 
Pytania jedno w imieniu mieszkańców ,trzech mieszkańców mnie pytało więc w ich imieniu 
to zadaję  dwa pozostałe są moimi uwagami. 
Wspominałem juŜ na Komisji BudŜetu  rozumiem ,Ŝe ten dokument dostane ale formalnie 
wniosku nie złoŜyłem  więc teraz zapytuje  jeŜeli moŜna mi przedstawić Zarządzenia Pana 
Burmistrza dotyczące zleceń inwestycji  poniŜej 14 tyś euro w tej kadencji do kwietnia br. 
a od kwietnia mamy juŜ 30 tyś euro więc  to zarządzenie bym prosił o kopię. Ale głównie 
chodziło tym osobom które mnie pytały o takie zestawienie ale rozumiem ,Ŝe  dzisiaj 
odpowiedzi nie otrzymam  ale mogę otrzymać  w ciągu miesiąca powiedzmy  na piśmie  
ile tych inwestycji był na jaka kwotę i kto był wykonawcą. Do kwietnia  do 14 tyś euro  
bezprzetargowe zlecenia  które wykonywała Gmina i dwie jednostki gminne. 
Drugie pytanie dotyczy  - jaka kwotę  Gmina wydała na monitoring od początku  -jakie były 
zakupy, czego zakupy na jaka kwotę i co z tego jeszcze działa taka diagnozę sprzętu ,jaka 
firma  sprzedawała nam monitoring  Ŝeby wiedzieć co było warto kupić a czego nie. 
Trzecie pytanie do  Pana Sekretarza  ,który na ostatniej sesji powiedział ,Ŝe zwróci się  do  
Prokuratury z zapytaniem co Prokurator miał na myśli pisząc o współpracy pomiędzy 
Urzędem a Rada Miejską ,Ŝe moŜe ona  budzić pewne zastrzeŜenia  czy Urząd się zwrócił  
i czy jest odpowiedz z Prokuratury  jeŜeli tak to prosiłbym o tą odpowiedz. 
 
 
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 22 maja  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 28 maja  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- w projekcie „c” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
składanej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawnioskowała o zmianę 
zapisu w  § 5 ust.1  a mianowicie : Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości byli zobowiązani 
złoŜyć w terminie do dnia 15 marca 2013r. 
  
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
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Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki 
                  Na posiedzeniu w dniu 28 maja  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- w projekcie „c” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
składanej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawnioskowała o zmianę 
zapisu w  § 5 ust.1  a mianowicie : Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości byli zobowiązani 
złoŜyć w terminie do dnia 15 marca 2013r. 
  
Pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
                  Na posiedzeniu w dniu 27  maja 2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
projekt „c” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składanej 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej-  pozostawiła bez opinii. 
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 19 radnych 
 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na 
realizację zadania „Zaszczepienie populacji rocznika 2008 przeciwko meningokokom typu 
„C” do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał treść projektu pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 19 za ,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVIII/522/14 
 
 
b/ Projekt uchwały w sprawie  określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść projektu 
pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVIII/523/14 
 
 
c/ Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
składanej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ,Do  tego projektu 
uchwały  Komisje złoŜyły wniosek a mianowicie : o zmianę zapisu w  § 5 ust.1  a mianowicie 
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciele nieruchomości byli zobowiązani złoŜyć w terminie do dnia 15 marca 2013r. 
Burmistrz Jarosław Kielar –właściciele nieruchomości byli zobowiązania  złoŜyć w terminie  
do dnia 15 marca 2013r. deklarację poniewaŜ ten termin oczywiście był . 



 5 

Radny Hrynyszyn Janusz – nie moŜemy się cofnąć bo nie było środka elektronicznego w 
2013r. 
Radca Prawny Krzysztof  Urban –zapis jest porządkujący osoby które nie złoŜyły deklaracji 
wiedziały Ŝe termin złoŜenia pierwszej deklaracji był do 15 marca 2013r. 
 

Radny Janusz Kallus – w kwestii zapisu  w §5 pk.2 Do pierwszej deklaracji naleŜy dołączyć 
kserokopię umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorca świadczącym usługi  w 
zakresie odbioru odpadów komunalnych lub kserokopię ostatniego dowodu wpłaty ….? 
 
Burmistrz – wg  ustawy złoŜy oświadczenie  tak jak było do tej pory  
Radny Janusz Kallus- dlaczego wg uchwały wymaga się złoŜenie kserokopii skoro wiemy o 
tym, Ŝe podejmując dzisiejszą  uchwałę nikt nie posiada waŜnej umowy  
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska –BoŜena Stempel – tu nie chodzi o istniejąca  
waŜną umowę tu chodzi o to ,Ŝe do dnia dzisiejszego nigdy  nie złoŜył deklaracji korzystał do 
1 lipca 2013 roku z usług  innego podmiotu czyli wolnorynkowej firmy ,która prowadziła 
działalność  ma obowiązek  tak jak przy składaniu I-szej deklaracji dołączyć kopie umowy  
z  poprzednia firmą  która obowiązywała do dnia 30 czerwca 2013.Z jakiego powodu nie 
złoŜył do dnia dzisiejszego deklaracji nie wiadomo miał taki obowiązek tak jak wszyscy ma 
dostarczyć albo  umowę  albo  opłatę  ,Ŝe korzystał z usług  firmy do dnia 30 czerwca 2013r. 
Tak było w pierwotnym zapisie i w momencie  ktoś dzisiaj przychodzi i do czerwca 2013r 
miał podpisana umowę a o 1 lipca nie złoŜył deklaracji ,bo nie wiedział ,nie było go  
To do swojej I-szej deklaracji kopie  umowy i dowód wpłaty  jeŜeli nie posiada takich 
dokumentów  to pisze oświadczenie ,Ŝe nie posiada i  oświadczenie dołącza się do I deklaracji  
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie  
poprawkę do w/w  projektu uchwały i w wyniku głosowania głosami  17 za,0 przeciw 2 
wstrzymujące. Po przyjęciu wniosku  poddano pod głosowania  projekt uchwały wraz z 
przyjętą poprawką i w wyniku głosowania głosami 15 za, 0 przeciw ,3 wstrzymujące się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVIII/524/14 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków. Do tego 
projektu uchwały   wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy Piotr Lewald – w tym projekcie 
uchwały  pojawiły się trzy zmiany  które ja zdarzyłem wyjaśnić na trzech komisjach  nie 
wszyscy Radni się z tym zapoznali. Pojawiła się duŜa zmiana w  dochodach i wydatkach na 
kwotę  397 660,00 to jest związane z  programem „Cyfrowy Debiut  50+ „jest to program 
finansowany całkowicie ze środków  zewnętrznych  Gmina Kluczbork nie dokłada do tego 
ani złotówki ( zapewnienie laptopów szkolenia  dla osób starszych – odpowiedzialna strona 
Rządowa ) 
Pojawiły się dwie drobne rzeczy na wniosek mieszkańców  Ligoty Zameckiej –druga zmiana  
Referat Ochrony Środowiska – przeniesiono 2.000,00 zł  z bieŜącego utrzymania rowu na 
wybudowanie rury  ,która ma słuŜy do odprowadzenia wód opadowych. Trzecia zmiana to  
Przeniesienie środków z  Referatu Promocji   z dotacji na kulturę w kwocie 5.000,00zł. 
wydatki na imprezy masowe w związku z organizacją Festiwalu Stolica Reggae   
Po złoŜonych wyjaśnieniach  przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVIII/525/14 
 
e/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał treść 
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projektu pod głosowanie i w  wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVIII/526/14 
 
 
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 
pod głosowanie w/w projekt i  w wyniku głosowania głosami 20 za, 0 przeciw,0 
wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XLVIII/527/14 
 
 
 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
Burmistrz Jarosław Kielar – jeŜeli chodzi o Zarządzenie  ten podział  zostanie zrobiony  
JeŜeli chodzi o monitoring teŜ zostanie zrobione. JeŜeli chodzi o sprawy Pana Sekretarz to 
bardzo proszę 
Sekretarz Gminy – odnośnie tego pisma  to czekam na rozstrzygnięcie sadu w przedmiocie 
zasadności zaŜalenia na postanowienie ,które Szanowni Radni złoŜyli na razie nie ma 
informacji kiedy to będzie na Wokandzie zobaczymy co Sąd na ten temat powie i wtedy 
moŜemy o takie pismo , wniosek występować. 
 
 
Do punktu 5porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
                                                      Opinia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 25.04.2014r.- do 14.05.2014r. 
Na posiedzeniu w dniu 26 maja  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-1 ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierŜawienia 
A-2 ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierŜawienia  
 w Maciejowie jest to nieruchomość o pow.0,0900 ha ,a nie 0,9352 ha 
A-10 – obniŜenia ceny nieruchomości 
A-11 trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
projekty uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnym   
B-1- umowa Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. zo.o modernizacja płyty 
skateparku 
B-3 umowa Zakład Ogrodniczy ROYAL PLANT Andrzej Pągowski  zakup kwiatów 
rabatowych 
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B-4 umowa Firma Terra – zakup kosz Sifu  
B-8 – umowa PHU.Andrew – wykaszanie traw i rowów obwodnicy miasta  
B-9 umowa Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Marynowski –zakup pompy na potrzeby 
sołectwa Baków, 
B-18- umowa Agencja Ochrony Gwarant Sp.zo.o –ochrona i zabezpieczenie pod względem 
bezpieczeństwa imprezy Dni Kluczborka 
B-20 umowa Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „ Irys” – wsparcie realizacji 
zadania 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Janusz Hrynyszyn 
 
-dyskusja 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu. 
-przyjęcie sprawozdania 
 
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 19za,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  : 
 
Pismem Janina Kasprzak zwróciła się o zamianę mieszkania  sprawa zostanie przekazana do  
MZOK. 
 
Pan Przybył Jerzy – pisze  o  problemach związanych z mieszkaniem – sprawę przekazuję do 
Komisji Spraw Obywatelskich. 
 
Dyrekcja Kluczborskiego Domu Kultury zaprasza  Radnych na  Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki „Kluczborskie Trele „ w dniach 6,7  czerwca  br - Kluczborski  Dom Kultury. 
 
Pan Mirosław Sowa  zwrócił się  równieŜ w sprawach mieszkaniowych do MZOK – jest 
odpowiedz  ,Ŝe remont  zostanie wykonany po  uzgodnieniu z wykonawcą.  
 
Fundacja Ochrony Zwierząt  i Środowiska LEX Nowa  - wzywa  do usunięcia  naruszenia 
prawa  zgodnie z uchwała  przekazuje do Pana Burmistrza  celem wyjaśnienia. 
 
Opolski Urząd Wojewódzki poprosił o uzasadnienie niejasności podjętej  uchwały w sprawie  
zakładu PROTEA . Wszystko zostało juz wyjaśnione.  
 
Stowarzyszenie  Ochrony Środowiska „EKO”  zwróciło się  do Rady Miejskiej  w sprawie  
przesunięcia godzin  pracy samowoli budowlanej agregatu Pegaz w P.V.Prefabet S.A. 
Kluczbork – oraz w sprawie oddziaływania na tereny chronione akustycznie. 
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Burmistrz Jarosław Kielar poinformował ,Ŝe wszystko juŜ zostało wyjaśnione. 
Stowarzyszenie  Ochrony Środowiska ECO dotyczy spotkania  oddziaływania na tereny 
akustycznie. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar  - poinformował ,Ŝe  odbędzie się spotkanie w poniedziałek  
z Dyrektorem  Ochrony Środowiska , będzie wykonany  kolejny pomiar  hałasu  po zmianie 
prezesa  Prefabetu ten zakład  bardzo daleko idzie z modernizacją będzie rozmowa  
z zarządem i mieszkańcami  na przełomie czerwca-lipca br.  taka informacja zostanie 
przekazana. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej- Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zwrócił się o 
uzasadnienie do uchwały z dnia 6 maja 2014  w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie  niezbędnego ubrania”Pomoc gminy w zapewnieniu 
niezbędnego ubrania dla dzieci z rodzin wieloletnich „ na lata 2014-2016 
uzasadnienie zostało wysłane. 
Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował w imieniu własnym i całej Rady   Panu 
Andrzejowi  Olechowi  za 11 medali zdobytych na Mistrzostwa Polski w Karate czekamy na 
Mistrzostwa Świata. 
 
Przewidywany termin sesji czerwcowej to dzień 30 czerwca 14:30  
 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował ,Ŝe odbył się przetarg na remont kina  wygrała 
firma Pana Poloczka  - za kwotę ok. 4ml.100 tyś zł – kwota bez wyposaŜenia w przyszłym 
tygodniu  zostanie podpisana umowa – dotacje na wyposaŜenie będziemy starać się  z 
zewnętrznych środków. Oferty składało 14 firm.   
 
- zostaliśmy jako Gmina  pozytywnie zweryfikowani dotacje otrzymujemy na  oświetlenie  
boiska ze sztuczną  nawierzchnią 118 tys. zł  do października  zostanie to oświetlenie 
zrobione. Połowę  inwestycji zostało zrobione przez Firmę WAGREM a do drugiej połowy 
otrzymujemy 50% dotację.  
 
- sprawa Tartaku jest po rozprawie czekamy na moŜliwość odwołania się  firmy 
 
-trwa przetarg na 2,5 hektarową działkę w strefie  3 czerwca takie rozstrzygnięcie zapadnie 
spotkałem się z inwestorem ,który odpowiada za projekt tego zakładu tak ,Ŝe procedura idzie 
do przodu. 
 
- wręczone zostaną listy gratulacyjne w trakcie Obchodów Dni Kluczborka  dla Pana 
Andrzeja Olecha i  Pana Adama Sokołowskiego uznanego za  człowieka 25 lecia. 
 
-Gmina Kluczbork  otrzymała nagrodę - Opolski Super Lider Otrzymana nagroda była 
uhonorowaniem osiągnięć w dziedzinie efektywnego wykorzystania funduszy  unijnych. 
WyróŜnione zostały trzy samorządy . 
 
-23 maja 2014r. w Warszawie podczas uroczystej gali finałowej rankingu Filary Polskiej 
Gospodarki burmistrz Jarosław Kielar odebrał dyplom Samorządowy MenedŜer Regionu  
Przy ocenie samorządu uwzględniano takie kryteria jak: tempo rozwoju, pozyskanie 
pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców działających na terenie danej gminy oraz 
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konsolidację społeczności lokalnej. 2. miejsce w rankingu Samorządowy MenedŜer Regionu, 
organizowanego przez redakcję dziennika "Puls Biznesu" i czołową agencję badawczą TNS 
Pentor. Pierwsze miejsce zajęła Nysa, a trzecie Dobrzeń Wielki. Tytuł Samorządowego 
MenedŜera Regionu jest tym cenniejszy,  Ŝe o przyznaniu tytułu decydowały głosy innych 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 
-13-14  czerwiec Dni Kluczborka na które serdecznie zapraszam. 
 
Radny Henryk Fraszek – poniewaŜ juŜ emocje trochę opadły to ja chciałbym w wolnych 
wnioskach  takie dwie rzeczy podnieść pierwsza rzecz to jest taka ,Ŝe jakby w mojej ocenie 
nie wszyscy stale pamiętają co to znaczy wykonywanie mandatu Radnego. Przynajmniej tak 
ja to widzę ,Ŝe wykonywanie mandatu Radnego w imieniu mieszkańców polega głównie 
zasadniczo, przedewszystkim na kontrolowaniu władzy wykonawczej ,Ŝeby to było skuteczne 
czyli kontroli władzy wykonawczej szeroko pojętej. Rządzi władzami wykonawczymi  
róŜnych wydziałów  oczywiście Burmistrz i Wiceburmistrz tam są kierownicy, pracownicy  
i Radni maja to szczególnie mieć na względzie  czyli rzetelnie ,uczciwie zwracać uwagę  
podnosić sprawy wymagające interwencji. śeby kontrola mogła być skuteczna musi się 
opierać zawsze na prawdziwych danych bo  w przeciwnym razie nie jest to moŜliwe do 
zrealizowania  czyli na znajomości faktów i prawdy. A ta na ogół jest udokumentowana  
w róŜnego rodzaju pismach i danych .Wracając jeszcze do skargi dotyczącej ukrycia 
dokumentu i wracając do  faktu ,który miał miejsce  ,jeŜeli z róŜnych powodów nawet nie 
złośliwie ani nie celowo , radni są wprowadzeni w błąd np.  jak to było w roku 2013 odnośnie 
wyników kontroli było stwierdzenie na sesji ,Ŝe było Ŝadnych  wniosków i ocena była 
pozytywna to się nie zgadza z faktami bo w dokumencie  jest  co naleŜało poprawić to było 
14 nieprawidłowości i 8 wniosków i Prezes czy Z-ca Prezesa Izby Obrachunkowej 
potwierdził ocenę zgodnie  z zapisem  ,Ŝe  wnioski  i nieprawidłowości   z pewnością nie 
zasługują na pozytywna ocenę. Więc  to się nie zgadza ,prawda jest teŜ  ten kto nic nie robi to 
błędów nie popełnia. A jeśli chodzi o ….pracownika Pana Burmistrza naturalnym ,jest ,Ŝe 
szef ma zawsze racje  itd. ,ale Radni maja obowiązek ,który wynika z ustawy. Inna sprawa to 
jakby miała miejsce dwa lata temu .Był wniosek o dostarczenie kopii umowy z redakcja Kulis 
Powiatu  -odnośnie opłat za ogłoszenia  na moje  pytanie Przewodniczący wezwał   Sekretarz  
do dostarczenia takiego dokumentu – kopie umowy i  zestawienie ilości ogłoszeń i ich 
kosztów  i to nie zostało do dzisiaj zrobione .Ja ponawiam teraz ten wniosek   od dnia 
zawarcia umowy do dnia dzisiejszego te koszty i te ogłoszenia które zostały zamieszczone  
po prostu zostały dostarczone  , bo to jest jedna z funkcji ,która jest moŜe niewygodna  dla 
radnego bo jest niewygodna ale jak się chce być radnym to po prostu w rzetelny sposób te 
czynności ,które wynikają z ustawy i obowiązku ślubowania po prostu  wykonywać. I co 
pozostaje w sytuacji ,kiedy się nie ma dostępu do informacji albo jest on w jakiś sposób 
ograniczony albo utrudniony. MoŜna więcej podać przykładów , wtedy trzeba podjąć jakieś 
środki  i w przypadku ewentualnego ukrycia przez pracownika dokumentu to takim środkiem  
jest  przepis prawny a w przypadku takich  większej wagi  przysługująca radnemu jest 
instytucja skargi .Bo ta instytucja jest do wykorzystania obowiązkowego to nie jest walka  
o przepis który pozwala uniknąć to trzeba egzekwować aby  mieść czyste sumienie wobec 
mieszkańców i wykonywania mandatu. Chciałem powiedzieć , Ŝe jeŜeli ktoś stara się swoje 
obowiązki wykonywać rzetelnie to Ŝeby nie  rozdymać tego do  zupełnie niewłaściwego 
wymiaru. To nikomu nie uwłacza wynika to z istoty instytucji Samorządu Terytorialnego. 
Po to Radny  jest Ŝeby kontrolował władze wykonawczą , a władza wykonawcza po to jest ,Ŝe 
jak  znajdzie jakąś czy ujawni jakiś fakt związane z koniecznością  poprawienia czy 
naprawienia czynności zdarzeń decyzji  itd. .to nie jest powód  do nieracjonalnych zachowań 
tylko to jest normalna rzecz trzeba to przyjąć w dobrej wierze funkcjonowania radnych, 
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którzy przejmują się swoimi obowiązkami i ustawa i starają się robić to co potrafią najlepiej. 
W związku z tym ponawiam wniosek – do dzisiaj od zawarcia umowy  Ŝeby to jednak zostało 
wykonane bardzo proszę  i Ŝeby to było wykonane myślę ,Ŝe do połowy  czerwca  z tymi 
ogłoszeniami i z ta umową. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –nic nie zostało ukryte  odnośnie tej sprawy dotyczącej wniosków 
pokontrolnych .Pan Radny jeden i drugi są bardzo sprawnymi w Internecie  opinia RIO  od 
dawna na ten temat  była umieszczona na stronie RIO  nikt  formalnie nie zgłosił  uwag .Nie 
będziemy dyskutować na ten temat zresztą  Prokuratura to wyjaśniła  kaŜdy moŜe 
kontrolować ,sprawdzać .Jesteśmy kontrolowani przez róŜne instytucje  i na szczęście bez 
większych problemów na dzień dzisiejszy nawet upomnienia nie ma. Przetarg został 
przeprowadzony bez uwag tak orzekła komisja - przetarg na  zakup środków czystości był 
prawidłowy. A te 576 zł to Pan Nowak zrobił myślę Ŝe dla dobra mieszkańców Kluczborka. 
Natomiast  Państwo nie wyczerpaliście  moŜliwości, które macie i dostaliście na biurku  
wnioski pokontrolne i zwróciliście się do Prokuratury… .  
JeŜeli chodzi o sprawy Kulis Powiatu   to ja cos sobie mgliście przypominam ,Ŝe Pan coś 
mówił - to co dotyczy umowy jest moŜliwe do sprawdzenia natomiast nie zbieramy 
wycinków prasowych z Kulis bo takiej potrzeby nie ma umowa jest realizowana bo mamy tą  
umowę podpisana od kilku lat  
Gmina Kluczbork w ramach  ryczałtu ma w ciągu tygodnia czy miesiąca określoną ilość 
miejsca w gazecie  do dyspozycji .Myślę ,Ŝe od początku będzie to trudne  z umową nie ma 
problemu  ,natomiast moŜna monitorować  ostatni miesiąc  czy teŜ  od początku roku. 
Rozliczanie jest trudne  większość Gmin ma podpisane takie umowy. 
 
Radny Henryk Fraszek – po upływie  kaŜdego  miesiącu  wpływa faktura do Gminy  i te 
faktury są opisane  - proszę o zestawienie faktur od daty podpisania umowy. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –nie ma problemu  jest to do przyjęcia  na kolejną sesję  zostaną 
przygotowane dokumenty. 
 
Radny Henryk Fraszek – dziękuję  będę miał czyste sumienie przed wyborcami. 
 
Radny Jan Myślecki – ja chciałem powiedzieć parę słów bo tak bardzo sprytnie chciał Pan  
radny wybrnąć tej  sytuacji  i w sumie wybrnął Pan  Powiedział Pan ,Ŝe nie wszyscy Radni 
rozumieją swój  mandat  w postaci kontroli władzy wykonawczej  coś w tym sensie .ja taką 
kontrole sprawuje, ale przyjąłem inna formę kontroli ja jak czegoś nie wiem to idę do 
pracownika merytorycznego oglądam dokumenty dopytuje się  i to jest forma wg mnie szybka 
i daje skutki nikt nie leci od razu do Prokuratora. Po to są  pracownicy merytoryczni 
pracowniczy  Wydziałów Kierownicy maja dokumenty moŜna iść poprosić zresztą nie będę  
Panu mówił jak to się robi. A stwierdzenie ,Ŝe nie wszyscy Radni rozumieją  mandat to jest 
takie trochę przykre dla mnie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia- na kaŜdej sesji a prowadzę sesję juŜ 12 lat   
zawsze w pkt. 2 porządku obrad  są interpelacje i zapytania Radnych i wystarczy  zadać 
zapytanie  na temat  nie byłoby tego tematu   pan Burmistrz jest zobowiązany na piśmie na 
następnej sesji przedstawić tak Ŝe tutaj mówienie  ,Ŝe ktoś się domaga wyjaśnień Panie Radny  
chyba to jest za mocno powiedziane. 
 
Radny Henryk Fraszek –najpierw  ad vocem koledze  Janowi  Pan Jan ma taki system a ja 
mam inny system inne moŜliwości czasowe inaczej jest jak się jest 4 km od Urzędu w pracy  
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a inaczej  jest  ,jak się jest blisko. Moja firma  w której pracuje przez  30 parę lat przeŜywa 
jakieś większe ,mniejsze trudności i w związku z tym trzeba włoŜyć więcej energii pracy  
i zaangaŜowania to po pierwsze a po drugie wniosek jest w sprawie nie ma  innej instytucji 
ani  Ŝadnego innego przepisu pozwalającego na ustalenie ,czy faktycznie  nastąpiło ukrycie 
dokumentu po prostu nie ma środka prawnego innego. To nie jest argument w tej sytuacji taki 
taka procedurę moŜna  było wszcząć. Pewnie ,Ŝe nie koniecznie moŜna się z nią zgadzać. 
Instytucja skargi  obowiązuje tutaj w tej sytuacji nie ma takiego pola manewru. KaŜdy moŜe  
mieć swoją wizje wykonania mandatu  w mojej ocenie niektórzy radni inaczej to rozumieją. 
 
Radny Piotr Rewienko –wyjątkowo się zgodzę z Panem Radnym Myśleckim jestem tego 
samego zdania  ,Ŝe najpierw trzeba zapytać  gdy nie udaje się uzyskać oczekiwanej 
odpowiedzi czy prawidłowej odpowiedzi to wtedy są inne narzędzia i chciałem przytoczyć 
parę przypadków z naszej izby Wysokiej Izby a mianowicie np. 7 września 2011 na sesji 
pamiętacie Państwo  , pytałem o artykuł  NTO  ,który mówił Ŝe Radni wyrzucili z BudŜetu 
remont ul. Gazowej .Okazało się ,Ŝe była jakąś pomyłka jakiś problem Pan Przewodniczący 
zobowiązał do zamieszczenia sprostowania w NTO po czym to sprostowanie w NTO się nie 
ukazało.  Ukazało się małymi literkami tylko na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ja 
ponownie apelowałem ,Ŝe skoro była podana nieprawda w NTO to logika  nakazuje i zwyczaj 
i teŜ prawo prasowe aby sprostowanie ukazało się w NTO nawet  Ŝeby się ukazało w wersji 
elektronicznej nie papierowej. Druga sprawa jeŜeli chodzi o ten protokół RIO nieszczęsny  
to ja dwukrotnie usłyszałem nie do końca prawdziwe informacje jak Pan Radny Myślecki 
pytał w sierpniu 2012 o wyniki kontroli padła odpowiedz wszystkie kontrole były pozytywne.  
Z tego co czytał Radny H.Fraszek dzisiaj  RIO odpowiada ,Ŝe nie były pozytywne. W lutym 
2012 padło dalej idące jeszcze  stwierdzenie co Radny Fraszek czytał ,Ŝe nie było wniosków 
pokontrolnych co jest niezgodne z rzeczywistością …?……… z protokołu wynika ,Ŝe Pan 
Burmistrz  
Kolejna rzecz – Kulisy Powiatu o co Radny Fraszek pytał  3 wnioski padły jeden mój  dwa 
wnioski Pana Henryka Fraszka  
Radny Henryk Fraszek – trzeci dzisiaj  
 
Radny Piotr Rewienko – to czwarty ,aby dostarczyć zestawienie były dwa wnioski i trzeci 
było zestawienie i umowa  i potem była prośba Przewodniczącego aby dostarczyć tą umowę  
i nie była dostarczona. I to tyle   myślę  Ŝe jest kilka rzeczy ,które nie są w pewnym stopniu 
realizowane  i mogę dorzucić jeszcze jedna rzecz składałem to na komisji i na sesji przełom 
roku 2013/2014 ,wnioskowałem w ramach procedury uchwalania budŜetu  o to jacy radni i 
jakie komisje  składały wnioski do BudŜetu  odpowiedz na piśmie  na piśmie  tzw. koncertu 
Ŝyczeń. 
 
Radny Jan Myślecki – protokół pokontrolny nawet jak  ma jakieś uchybienia i wnioski to jest 
pozytywny. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – protokół RIO  jakby nie był pozytywny  to byłby wniosek  
natychmiastowy  z Prokuratury .Przy kaŜdej kontroli wnioski są 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Burmistrz na sesji powiedział ,Ŝe jest pozytywny to 
był pozytywny kaŜda kontrola  kończyła się   pozytywnie jak ja czytałem  oczywiście z 
uwagami ale pozytywnie. A Pan Radny przedstawił 3 albo 4 wnioski które nie zostały 
zrealizowane jakby tych wniosków w skali kadencji było 8 to  ja bym powiedział ,Ŝe 50 % 
wniosków nie zostało zrealizowane a jeŜeli w naszej kadencji wniosków było kilkaset a 4 czy 
3 nie zostało zrealizowane to  niewielki  procent . 
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To zupełnie inaczej brzmi bo pójdzie w eter ,Ŝe 4 wnioski nie zostało zrealizowane pytam się 
na ile wniosków  na 500 na 400  ile tych wniosków był  
 
 
Radny Henryk Fraszek- to nie jest na temat 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – to jest na temat  
 
Radny Piotr Rewienko – ad vocem –Państwo nie słuchacie  bo Pan Radny Fraszek czytał 
pismo od Z-cy Prezesa RIO który stwierdza ,Ŝe z pewnością  te wnioski nie zasługują na 
pozytywną ocenę więc RIO stwierdza ,Ŝe te wnioski pokontrolne nie zasługują na pozytywną 
ocenę a w protokole RIO nigdzie nie ma słowa ,Ŝe ta kontrola jest pozytywna .Skoro ma  
stwierdzonych 14 nieprawidłowości i jest 8 wniosków pokontrolnych  tam jest więcej 
powiedziane ,Ŝe wymaga ona konkretnych działań naprawczych a wymienione tam  
nieprawidłowości i naruszenia oraz nieprzestrzegania  przepisów prawa z pewnością nie 
zasługują na  pozytywna ocenę. To jest jedna kwestia po drugie zawsze o te słówka będziemy 
się spierać nie mamy pojęcia w tej chwili ile  tych wniosków było w kadencji  jestem 
przekonany ,Ŝe nie  było ich  kilkaset  bo większość wniosków składam ja ewentualnie Radny 
Fraszek  i myśmy akurat tyle wniosków nie złoŜyli  i jak byśmy tutaj jeden podali to powinien 
być zrealizowany  a tutaj bagatelizowanie ,odsetek, promil  to najlepiej mieć kaŜdy argument . 
Burmistrz Jarosław Kielar –ja jestem obwiniony  te wnioski moŜe ich być dziesięć  dotyczą 
nie zapłacenia w terminie -  wnioski dotyczą   przetargu – przetarg został przeprowadzony 
prawidłowo ,Ŝe kontrolujący składa wnioski to nie znaczy ,Ŝe ma rację od tego są inne słuŜby 
,suma 576 zł ludzie którzy umieją zarządzać  to śmieją się z tego ,Ŝe Rada Miejska zajmuje 
się kwotą  576 zł  przy  nie zapłaceniu  w terminie ZUS-u  ja się zgodzę  ze dla Pana który 
pracuje w RIO jest to złamanie prawa tylko jakie złamanie prawa i o tym trzeba mówić , bo 
jak Pan napisze Ŝe było 14  a 10 razy nie wpłacono w terminie 1,2 dni  ZUS bo nie było 
pieniędzy  a dlaczego nie było pieniędzy bo nie było podatku z największego zakładu więc 
poszły płace w I kolejności  .Bo jak Państwo wiecie  sprytnie Państwo sobie robi  najpierw 
wy zapłacicie ZUS  a potem my przyślemy odpisy podatkowe. Na dzisiaj jest wszystko 
porządku moŜna powiedzieć ,Ŝe nawet przed terminem płacone .Branie się za ten protokół jest 
Ŝenujące  dzisiaj w Warszawie odrzucono do ponownego  rozpatrzenia  te 576 zł  ja się 
odwołałem w ogóle  nie ma mowy o przetargu  .Ten przetarg jest prawidłowy a najwaŜniejsze 
jest to ,Ŝe  choćbym złamał prawo to  ja się cieszę z jednego ,Ŝe w przetargu na środki 
chemiczne Gmina w ciągu roku  zaoszczędziła ponad 300 tyś zł i cały czas  ta kwotę 
oszczędza bo prawdopodobnie  ta kwota byłaby o parę tysięcy większa. I mało tego  
zrobiliśmy taki przetarg  jako pierwsi w województwie to uszanujmy i nie róbmy z igły widły 
Bo moŜna robić z kaŜdej rzeczy duŜą rzecz to co się robi źle to kontrolujcie natomiast  rola 
radnego nie jest do kontrolowania do tego są inne słuŜby  jest przykro Ŝe chcecie kontrolować  
Ja się niczego nie obawiam pracownicy się nie obawiają natomiast teksty, które się słyszy są 
po prostu  nieprzyjemne a jak juŜ  słyszę  ,Ŝe ludzie mówią to mnie szlag trafia i tylko tyle 
mogę powiedzieć. 
 
Radny Henryk Fraszek-nikt nigdy nie pytał o 500 zł  nie chodzi o mydełka papier toaletowy 
ani nocniczki do przedszkola  nic .To jest poza tematem zupełnie. Chodzi o to ,Ŝe jak ktoś coś 
robi i popełnia błąd  a inny pyta ,Ŝe jak to tam wyglądało i jest odpowiedź ,Ŝe nie, Ŝe nie ma 
Ŝadnych wniosków , Ŝe nie ma Ŝadnych uchybień itd.a…  czy one dotyczyły czy nocników 
czy ściereczek czy 500 zł ,czy 10 zł to, to jest bez znaczenia.  
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Radny Jozef Lech- Panie Przewodniczący Szanowna Rado ja tu popieram słowa, które  przed 
chwilą powiedział  Pan Burmistrz – za występujących się wstydzę .MoŜe ja mam najmniejsze 
doświadczenie będąc radnym. Ale mam większe doświadczenie w zarządzaniu firmą  i ocenę 
tego co tutaj się dzieje. Aby oceniać trzeba  najpierw się znać a potem krytykować  krytyka 
jest potrzebna  ale rozsądna  po to Ŝeby wyciągać właściwe wnioski .To co tu się dzieje  to 
jest naprawdę Ŝenujące i ocena radnych ,którzy się nie znają  ,Ŝe są niekompetentni to mnie 
jako radnemu ubliŜą. Bo ja jako radny  chce zadziałać to zgłaszam na bieŜąco co mnie boli  
nie czekam na komisje czy sesje . Praca radnego polega na  bieŜąco zgłaszanie uwagi  jest to 
pozytywna praca  nie po to aby się publikować przed mediami  prasą  wykazywać ,rzeczy 
które nie maja Ŝadnego aspektu nie maja wpływu na nic tyko są ośmieszeniem mnie samego 
 i pozostałych członków Rady .Są pozytywne czasami wnioski jeŜeli chcecie osiągnąć coś  
w Ŝyciu to proszę składać pozytywne wnioski. Nigdy nic nie osiągniecie jak nie będziecie 
mieć większości . 
 
Radny Piotr Rewienko zgłosił kilka drobnych uwag  tzn. Ŝe Burmistrz działa, Ŝe realizuje  to 
jest prawidłowa praca  Radnego i Burmistrza  a nie popisywanie się i szukanie  czegoś z przed 
kilku lat .Kontrola moŜe być  ocena  moŜe być nawet i  negatywna  to nie znaczy ,Ŝe 
kontrolujący ma rację. Wrócę do placu zabaw oraz  ul. Katowickiej –zostały  osiągnięte. 
Nie podoba mi się Ŝe parking jest na Rynku  nigdzie tak nie ma  rozmawiałem z  
P.Burmistrzem Nowakiem, Ŝe taka jest umowa ze społeczeństwem. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej –informacja dla Komisji Rewizyjnej o pozostanie na Sali 
obrad po zakończeniu sesji  a  kończąc dzisiejszą sesje chciałem na zakończenie powiedzieć 
,Ŝe  tyle  jak jestem radnym  wszystkie kontrole RIO  były pozytywne.  
 
 
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 

 
 
 
 
 
 


