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PROTOKÓŁ Nr LIII/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu  
28 października  2014r. Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 20 radnych. 
Nieobecna na sesji była Radna Ewa Olech  .Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta 
Kluczborka Jarosław Kielar  , przedstawiciele Administracji Samorządowej. Sołtysi wsi  
 
Obrady rozpoczęto o godz.:15.00 
 
 
Porządek obrad 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
3.Podjęcie uchwał w sprawie :  
Opinie Komisji 
a/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Alkoholowych, 
b/ zmiany uchwały, 
c/ zmiany  uchwały, 
d/ przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kluczbork na lata  
   2014-2016, 
e/ określenia stawek podatku od nieruchomości, 
f/ określenia stawek podatku od środków transportowych, 
g/ zmiany uchwały, 
h /zmiany uchwały, 
i/ przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami   
   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy                      
  o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015, 
j/ zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   
  terenów zainwestowanych wsi Bąków, 
k/ przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020, 
l/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
m/ zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
n/ rozpatrzenia skargi z dnia 29 września 2014r. na Dyrektora Miejskiego   
    Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, 
o/nadania honorowego tytułu „ZasłuŜony dla Kluczborka".  
 
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.      
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Przewodniczący Rady Miejskiej  odczytał List  Gratulacyjny  w związku z wyróŜnieniem 
Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie ,który po raz kolejny zdobył tytuł „Mister 
Camping” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                        

   Kluczbork, dnia 28 października 2014 r. 

 
 
 

 
Zanim coś osiągniesz, 
musisz czegoś od siebie oczekiwać.  

Michael Jordan 
 

Pan Wiesław Turczyński 
Camping nr 23 - Ośrodek 
Turystyczno-Wypoczynkowy 
Bąków 

 
 
Szanowny Panie 
 

W tym roku Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie po raz kolejny zdobył prestiŜowy 

tytuł „Mister Camping”. Jest to dla nas okazją do złoŜenia na Pana ręce serdecznych gratulacji 

dla Pana i Pracowników Ośrodka. 

 

To wyróŜnienie nadawane jest najlepszym polskim campingom. Pańskie zaangaŜowanie 

i profesjonalizm, najwyŜszą jakość i wysoki poziom usług oferowanych turystom jest powodem dla 

nas wszystkich do dumy. To namacalny dowód doskonałego zarządzania Ośrodkiem 

i wychodzenia naprzeciw stale rosnącym potrzebom turystów, bowiem turysta zadowolony 

z pobytu na campingu ponownie wraca do niego. Mamy nadzieję, Ŝe właśnie to daje Państwu 

inspirację do dalszej wytęŜonej pracy na rzecz Ośrodka. 

 

Jeszcze raz gratulujemy tego prestiŜowego tytułu, Ŝyczymy wielu kolejnych sukcesów 

i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
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Z wyrazami szacunku i uznania 

                                                                                       . 
                                                                                                                                                                                  
 
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
ab)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia .Stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 20 radnych ,zatem obrady  
i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad.  
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do 
przedstawionego porządku. Uwag nie wniesiono zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
Obecnych na sali obrad 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 22 października  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu 
 i Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta, pracownik Ref. Geodezji                       
i Gospodarki Gruntami.         
 
W  dniu 23 października  2014 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał.  
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta pracownik Ref. Geodezji                      
 i Gospodarki Gruntami.         
 
 
W dniu 22 października  2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich   
i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie z Komendantem Gminnym 
Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, pracownik Ref. Geodezji                      
 i Gospodarki Gruntami i  Komendant Gminnym Ochrony PrzeciwpoŜarowej.  
 
 
W dniu 27 października   2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i analiza odbierania prac i robót  
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na terenie gminy. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta, Skarbnik i pracownik Ref. Geodezji 
 i Gospodarki Gruntami 
 
 
W dniu 27 października  2014r. posiedzenia  odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń   była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza                  
 i kontrola zadania „ Budowa kanalizacji w Bogacicy”.                   
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Naczelnik Wydz. Gospodarki Miejskiej. 
  
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 
 
o punktu 3 porządku obrad  
podjęcie uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony 
Środowiska  
Na posiedzeniu w dniu 23 października 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 22 października   2014r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie  zaopiniowała przygotowane projekty uchwały. 
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 
Na posiedzeniu w dniu 22 października 2014r. analizując materiały  na sesję Komisja   
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.  
Przewodniczący Komisji  Piotr Sitnik 
 
Opinia  Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu  27 października  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
- w projekcie „k” w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-
2020  zawnioskowała o dopisanie na stronie 23  ” np. ledowe 
pozostałe projekty zaopiniowano pozytywnie 
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie: 
 
Obecnych na sali obrad 20 radnych 
 
a/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, do tego projektu  uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał treść  projektu uchwały pod 
głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr LIII/565/14 
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b/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały do tego projektu  uchwały nikt z  radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał treść  projektu 
uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/566/14 
 
c/ Projekt  uchwały w sprawie zmiany  uchwały, do tego projektu  uchwały nikt z  radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał treść  projektu 
uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/567/14 
 
d/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kluczbork 
na lata 2014-2016, do tego projektu  uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał treść  projektu uchwały pod 
głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr LIII/568/14 
 
e/ Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, do tego projektu  
uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  poddał treść  projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 19 
za,0 przeciw ,1 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/569/14 
 
f/ Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, do tego 
projektu  uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia  poddał treść  projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania 
głosami 18 za,0 przeciw ,2 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
LIII/570/14 
 
g/Projekty uchwały w sprawie  zmiany uchwały, do tego projektu  uchwały nikt z  radnych 
nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał treść  projektu 
uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/571/14 
 
h /Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, do tego projektu  uchwały nikt z  radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał treść  projektu 
uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących 
się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/572/14 
 
i/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z 
organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy                      
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 do tego projektu  uchwały 
nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
poddał treść  projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 20 za,0 
przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/573/14 
 
 
j/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego  terenów zainwestowanych wsi Bąków,  
Przewodniczący Rady Miejskiej przeprowadził głosowanie nad  uwagami  - 
1-z dnia 8.07.2014   nie uwzględnienia w całości    15 za , 0 przeciw  5 wytrzymujących się 
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2-z dnia 8.07.2014   nie uwzględniona w całości  16 za,   0 przeciw 4  wstrzymujących się 
3-z dnia 9.07.2014   nie uwzględniona w całości    15 za,0 przeciw   5  wstrzymujących się  
 
nie wniesiono uwag  tego projektu uchwały  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  poddał treść  projektu uchwały wraz z przyjętymi uwagami pod głosowanie i w 
wyniku  głosowania głosami 14 za,0 przeciw ,6 wstrzymujących się uchwała została podjęta i 
nadano jej  Nr LIII/574/14 
 
k/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-
2020, do tego projektu  komisja BudŜetu  zawnioskowała  - w projekcie „k” w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020  zawnioskowała o 
dopisanie na stronie 23  ” np. ledowe” Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek 
komisji pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami   19 za, 1 przeciw ,0 wstrzymujących 
się nie wniesiono więcej uwag  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał 
treść  projektu uchwały wraz z przyjęta poprawką pod głosowanie i w wyniku  głosowania 
głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
LIII/5675/14 
 
l/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu  
uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia  poddał treść  projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 20 
za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/576/14 
 
m/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu  uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia  poddał treść  projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania 
głosami 20 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
LIII/577/14 
 
n/Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 29 września 2014r. na Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, do tego projektu  uchwały nikt z  
radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał treść  
projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami 20 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr LIII/578/14 
 
o/Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „ZasłuŜony dla Kluczborka".  
do tego projektu  uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia  poddał treść  projektu uchwały pod głosowanie i w wyniku  
głosowania głosami 19 za,0 przeciw ,1 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr LIII/579/14 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
W tym punkcie  nie zabrano głosu 
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Do punktu 5porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania. 
                                                                                                                                                                                  
 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od  19.09.2014r.- do 16.10.2014r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 27 października 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-3- powołania koordynatora gminnego w wyborach do rad, rad gmin, rad   
         powiatu, 
A-6- powołania Kolegium Burmistrza ds. nagród, 
A-9- powołania komisji konkursowej  do oceny formalnej i merytorycznej ofert    
        złoŜonych w piątym konkursie na opiekuna dziennego, 
A-14-powołania komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia    
         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie                         
         i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „. 
B-15 -aneks do umowy z dnia 30.06.2014r. -adaptacja pomieszczenia na  
         serwerownie Urzędu Miejskiego 
B-18- umowa Stanisław Madroszkiewicz Firma Handlowo-Usługowa „BOSS”    
          –zakup minitraktorka z kabiną ogrzewaną i osprzętem załadowczym 
B-19- umowa Leszek Mierzwa –uŜyczenie świetlicy w Gotartowie 
B-20 – umowa Utrzymanie i Urządzenie Terenów Zielonych Andrzej Kilańczyk    
         –dostarczenie i posadzenie z bryłą korzeniową drzew dąb czerwony 8 szt.   
          lipa drobnolistna 30 szt. 
B-21 –umowa Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe                         
            Kurpet- budowa przyłącza wraz z przepompownią  
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie.       
 

D Y S K U S J A  
 
W związku z tym ,Ŝe nikt z Radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Obrad poddał pod 
głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami  
i w wyniku głosowania głosami 20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski ,zapytania  i informacje. 
Wpłynęło pismo z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku  w sprawie  załoŜenia 
wiązania elastycznego w konarach dębu szypułkowego – pomnika przyrody rosnącego na 
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terenie przyległym do Kościoła Ewangelickiego w Kluczborku – pismo przekazuje  do 
referatu Ochrony Środowiska celem przygotowania  odpowiedzi.  
 
Pismo od Pani BoŜeny Gryglewicz – przygotowano odpowiedz  czy Radni wnoszą jakieś 
uwagi   - nie widzę zatem  taka odpowiedz będzie przesłana  do Pani BoŜeny Gryglewicz. 
 
Pismo Pani Barbary Stiller  w sprawie  przydziału mieszkania  komunalnego  przekazuje do 
Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – sprawa  tartaku - Gmina wpłaciła pieniądze 940.000,00zł  do 
końca roku sprawa zostanie załatwiona. 
Został podpisany list intencyjny na ostatnie  4 ha w strefie   - z przeznaczeniem na zakład 
produkujący pasze -  mamy nadzieje Ŝe w I kw.   następnego roku dojdzie sprzedaŜ do skutku. 
Na dzień dzisiejszy  wszelkiego rodzaju zarzuty RIO  zostały odrzucone   zostałem  jak 
moŜna to nazwać oczyszczony   nie wnosiłem Ŝadnych opłat. 
W odniesieniu do wczorajszej komisji – dotyczącej kostki połoŜonej w Rynku  
kontaktowałem się z Panią Konserwator  - nie było Ŝadnych róŜnic miedzy projektem a 
wykonawstwem , wynika  to z dokumentów. MoŜna na ten temat porozmawiać z Panią 
Konserwator  P. Solisz. Co do innych pytań  odpowiedzi w odpowiednim czasie zostaną 
przekazane. 
Radny Piotr Rewienko – Panie Burmistrzu ja nie stwierdzałem ,ze jest róŜnica  miedzy kostka 
wykonana  w Rynku a kosztorysem czy projektem   uwaŜałem ,Ŝe jest to zła kostka  powinna 
być to gładka kostka a nie łupana i tylko było pytanie jak było a nie czy jest róŜnica. 
Jeszcze jedno pytanie czy po kontroli RIO  któryś z Panów Burmistrzów był ukarany  przez 
rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak – odpowiadam na pytanie  -podjąłem decyzje o 
natychmiastowym wyburzeniu  budynku - mieszkańcy osiedla kolejowego zwracali się z 
pismami w celu zapewnienia bezpieczeństwa  na osiedlu za to zostałem ukarany kwota 290 zł 
-upomnienie -  tak  jest to prawda proszę napisać. 
 
Ostatnia sesja Rady Miejskiej  odbędzie się w dniu 5 listopada o godz: 15.00 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia   
zamknął obrady sesji o godz.: 15.30 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 
 


