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PROTOKÓŁ Nr L/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu  
4 sierpnia 2014r.Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło21 radnych .Ponadto w 
sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar  , przedstawiciele 
Administracji Samorządowej. Obrady rozpoczęto o godz.:14.30 
 
 
Porządek obrad 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinia Komisji BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

a) zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
c) wyraŜenia  woli  

 
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5.Wolne wnioski ,zapytania  i informacje. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
                                                                    
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
ab)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia .Stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 20 radnych ,zatem obrady  
i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad.  
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do 
przedstawionego porządku. Uwag nie wniesiono zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
 
Obecnych na sali obrad 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 4 sierpnia  2014r. posiedzenia  odbyła  Komisja BudŜetu Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej .Tematem posiedzenia Komisji była analiza projektów uchwał   
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta Jarosław Kielar oraz Z-ca Skarbnika Gminy  
Krystyna Pajestka. 
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Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
 
 
Do punktu 3 porządku obrad  
podjęcie uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 
Na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 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 21 radnych 
 
 

a)Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie dochodów i wydatków 
W tym  temacie głos zabrał Burmistrz  Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – zwiększenie 
budŜetu o 118 .600,00zł – jest to dotacja Ministerstwa Sportu na budowę oświetlenia boiska 
ze sztuczna nawierzchnią  przyszła juŜ umowa . Po dzisiejszej sesji będzie podpisana umowa. 
Kwota jest mniejsza – 152.000,00 zł po przetargu – do końca września będzie wykonane 
zadnia. Jest po przetargu na Pl. Konstytucji  kwota uległa zwiększeniu i w związku z tym po 
analizie firma która wyliczała wstępnie nie  zgłosiła się do przetargu  były inne firmy uwaŜam 
,Ŝe to zadanie naleŜy wykonać ,zmiany istniejących środków przeniesienie z ul. Cybisa  i 
utworzenia miejsc rekreacyjnych  z programu –Stowarzyszenia Doliny Stobrawy 60.000,00 
poniewaŜ to zadanie jest dopiero  rozpatrywane  i jest pozytywnie opiniowane  główne 
zadanie  będzie dopiero w przyszłym  roku  stad ,Ŝeby zabezpieczyć realizacje tego zadania te 
środki są przenoszone. Po wyjaśnieniach  Burmistrza Miasta Kluczborka   Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku 
głosowania głosami 21 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została  podjęta i nadano 
jej Nr  L/540/14   
 
b)Kolejny projekt uchwały dotyczył  zmian w wieloletniej prognozie finansowej  do tego 
projektu uchwały nikt z Radych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał w /w  projekt  pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  21 za , 
0 przeciw  0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr  L/541/14 
 
c)Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia  woli  Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował 
,Ŝe trzech Panów Radnych Pan Doliński , Pan Mrozek ,i Pan Myślecki  złoŜyli wniosek  na 
podstawie którego został przygotowany projekt uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej 
poprosił  Burmistrza o informacje a mianowicie Burmistrz poinformował :  30 czerwca 
wpłynął wniosek o  rezygnacje  Pana Stanosska za wypowiedzeniem  3 miesięcznym z 
prowadzenia cmentarza  takie prawo miał , październik najbardziej gorący miesiąc  na 
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cmentarzu. Ogłoszono przetarg  do przetargu nie stanęła Ŝadna firma Kluczborska  - do 
przetargu stanęła 1 Firma z Kramska  złoŜyła ofertę   z kwota zbliŜoną do wartości 
zamówienia. Stad wniosek aby  uszczegółowienie  Statut MZOK  ,ze będą mogli  zajmować 
się cmentarzami i od 1 października ,który sprząta Gminę będzie zajmował się  takŜe 
cmentarzem. Gmina musi zakupić oprogramowanie   elektroniczne – zawiadywanie 
cmentarzem  będzie mobilne - czy to będzie doskonałe  czas pokaŜe.  
W związku z  tym ,iŜ  nikt   więcej w tej sprawie nie zabrał głosu  Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania 
głosami  21 za, 0 przeciw ,0 wstrzymujących się   uchwała została podjęta i nadano jej nr 
L/542/14  
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania 
 
W tym punkcie głos zabrał Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – poinformował Ŝe 
jesteśmy po dwóch przetargach duŜych  jeden to  - Rondo Wołczyńska – organizowane przez  
Generalna Dyrekcję  odbył się w piątek  - kwota ok. 5 .000.000,00 zł  kwota ,która daje  
Generalna Dyrekcja to 50% jest to  dobry przetarg. Zainteresowane były 4 firmy  Ŝadna  z 
firm Kluczborskich nie brała udziału w przetargu. 
Drugi przetarg to gospodarka odpadami  startowały 3  Firmy – przetarg przygotowany bardzo  
skrupulatnie. 
Ilość wywozów,  dwukrotność wywozu roŜnych śmieci ,odpady wielko gabarytowe raz  
w miesiącu na osiedlach usytuowane  pojemniki na plastiki oprócz  pojemników na szkło  
myślę Ŝe to co juŜ  funkcjonowało i funkcjonuje nieźle  wszystko zostało dopasowane do tego 
co jest zawsze są jakieś niedociągnięcia .Startowały  3 firmy  wszystkie  duŜe konsorcja  
REMONDIS, ASA i TOT MAYER wygrała firma ASA – 17 ml – wyszło to dlatego ,Ŝe  przy 
części zamówienia  w Firmie REMONDIS  został naliczony  zły VAT co wg przepisu 
dyskwalifikuje złoŜoną ofertę  najprawdopodobniej będzie odwołanie ale mamy na to czas. 
Kwota jest dobra to powoduje ,nie wydaje mi się  Ŝeby podwyŜszać  opłaty za śmieci w roku 
2015 dla mieszkańców  czyli te 8,50 by pozostało  jeŜeli podwyŜka byłaby  to o 50 groszy  
mało tego mamy zabezpieczone wywóz śmieci na 4 lata to jest ogromny sukces.  
W większości kolejnych przetargów są kwoty duŜo wyŜsze sięgające nawet 100% podwyŜki. 
JeŜeli zostanie firma ASA  to praktycznie nic nie zmienia zostają kubły oznaczone  jeŜeli 
firma Remondis to będzie pewne zamieszanie . Mniejszej kwoty nie osiągniemy  
zabezpieczamy mieszkańców na 4 lata.  
 
 
 
Radny Henryk Fraszek – mam dwa pytania   - pierwsze to  wysypisko  czy tam są kamery i 
czy Gmina ma moŜliwości prawne kontroli funkcjonowania wysypiska  a jeŜeli tak to czy 
odbyły się kontrole na wysypisku  to prosiłbym  o  daty tych kontroli .To wynika  z róŜnych 
informacji na Rynku przy  bankomacie zapytania od wyborców. 
 
Drugie pytanie to – w związku z tym ,Ŝe odbyła się  pierwsza powaŜna kontrola  NIK 
dotycząca Farm Wiatrowych w Polsce. Sami Ŝeśmy podczas dyskusji stwierdzili ,Ŝe brak jest  
wielu regulacji. 
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-czy Gmina  ewentualnie moŜe wystąpić do NIK o dokonanie takiej kontroli jaka odbyła się.    
-czy Gmina moŜe sporządzić sprawozdanie z faktycznego przebiegu procedur 
 
Tytułu artykułu nie będę czytał moŜe na końcu bo to jest gazetowy tekst 
Fakty są takie –NajwyŜsza Izba Kontroli zbadała  okoliczności powstawania elektrowni  
wiatrowych  w latach 2010-2013 wnioski są przeraŜające z inwestycjami łącza się korupcja  i 
prywata Fermy wiatrowe są stawiane  bez  społecznych konsultacji – (  cytowany artykuł   
- nie ma rzetelnego nadzoru technicznego, Fermy wiatrowe są zlokalizowane na działkach 
samorządowców  lub innych osób ,którzy mieli proces decyzyjny  tak wynika z raportu NIK. 
Właściciele  udostępniając osiągali materialne korzyści nie licząc się  często  z protestami 
miejscowej społeczności. 
W Ŝadnej kontrolowanej  Gminie nie  odbyło się referendum w sprawie budowy Farm 
Wiatrowych a w wielu nie było nawet społecznej konsultacji. Nie ma prawidłowego 
rzetelnego nadzoru technicznego, występują niejasne związki  inwestorów z osobami 
zatrudnionymi w Gminach  a czasami towarzyszą temu lokalne konflikty społeczne. 
Tak wyniki kontroli podsumował Prezes NajwyŜszej izby Kontroli   Krzysztof Piotrowski 
NIK stwierdził równieŜ  ,Ŝe dozór techniczny nie interesował się bezpieczeństwem działania  
generatorów  wirników  ,transformatorów czy łopat śmigła. Powiatowi  inspektorzy Nadzoru 
Budowlanego sprawdzali jedynie  fundamenty,  maszt  i infrastrukturę towarzysząca  to 
wielokrotnie powtarzałem ,ze  to są stare generatory i to są stare śmigła które zostały 
poprzywoŜone odrestaurowane  i po szpachlowane , dziury połatane .NIK stwierdził ,Ŝe dozór 
nie interesował się bezpieczeństwem  infrastruktury technicznej. Kwestia  zapewnienia 
bezpiecznego uŜytkowania zasadniczej technicznej części elektrowni wiatrowych pozostaje 
„poza  zainteresowaniem jakiegokolwiek organu  inspekcji państwa.”  I teŜ mówiłem ,Ŝe te 
generatory to jest przewaŜnie złom. 
 
Radny  Tadeusz Doliński – czy tam jest powiedziane ,Ŝe to jest w Kluczborku ? 
 
Radny Henryk Fraszek- to jest reguła co NIK stwierdził . 
 
Burmistrz Jarosław Kielar –jeŜeli Pan dobrze pamięta to ja wstrzymałem plany 
zagospodarowania przestrzennego dopóki nie zostaną uchwalone przepisy i jak ja wiem to 
rząd pewnie odległości nie określi bo tak to juŜ bywa.  Dalej Pan Prezes NIK-u twierdzi, Ŝe 
powinniśmy jako Polska iść w kierunku odnawialnych źródeł energii czyli po prostu masło 
maślane . JeŜeli  gdzieś zaprojektują zwrotnice  czy  ładowarkę źle to znaczy ,Ŝe „ Famak” 
jest złym zakładem ?  bo odpowiadają ci gdzie jest kontrola NIK –u  uwaŜam ,Ŝe wnioski   w 
odniesieniu do Kluczborka są populistyczne.  Ja na siebie do NIK-u nie będę pisał Pan 
doskonale umie  pisać doniesienia do róŜnych jednostek   chce Pan niech Pan Napisze z 
Kolegą napisaliście do Prokuratury napiszecie do NIK-u  . 
 
Radny Henryk Fraszek- czyli to nie jest moŜliwe? 
Burmistrz Jarosław Kielar – moŜliwe  jest ale ja nie  napisze  bo nie widzę potrzeby  aby  tu 
kontrolerzy przyjechali. Z tego co ja wiem elektronie nie są stare. Nie widzę potrzeby aby 
pisać  do NIK-u  procedury są wstrzymane. JeŜeli dopuści się odległość  taka czy inną  nie ma 
problemu . U nas dwa wiatraki  stoją w Kuniowie  - poza jednym incydentem problemów nie 
widzę Ŝadnych koło Pana  jest mieszkanie   nikt nie stawia negatywnych wniosków    
Radny Henryk Fraszek- nie o to pytałem  
Burmistrz Jarosław Kielar –Pan opowiada o wszystkim  ,Ŝe jest wszystko źle.  
Radny Henryk Fraszek- ja tylko cytowałem NIK 
Burmistrz Jarosław Kielar -Pan cytował gazety  Rzeczypospolita lub jakąś inną  



 5 

nie wiem czy o szpachli  było  ja nie pamiętam   jest tam słowo szpachla  
Radny Henryk Fraszek- jak stary samochód to i stary wiatrak  
Burmistrz Jarosław Kielar – ani ja ani mój z-ca ani jeden z pracowników nie posiada 
dzierŜawy pól na którym maja stanąć wiatraki. 
Radny Burmistrz Jarosław Kielar – na temat to tylko Pan Radny mówi. 
 
Dyrektor OSiR-u – Andrzej Olech   zaprosił  Radnych na  Festiwal Stolica Reggae ,który  
odbędzie się w ten weekend   serdecznie zapraszamy . 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.10 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 
 
 
 


