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PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012 z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej 
w dniu 29 październik  2012 roku. 
 
Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 19 radnych. Nieobecny na sesji był Radny 
Mirosław Duda Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar 
,z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, przedstawiciele Administracji Samorządowej, Sołtysi ,  
Skarbnik Gminy, Radca Prawny Urzędu Miejskiego  
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: 
  Opinie Komisji 
a/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 
b/ zmiany uchwały, 
c/ określenia terminu , częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami    
     komunalnymi, 
d/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie   
      zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
e/ zasad udzielania dotacji celowej z budŜetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych , trybu  
     postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej realizacji, 
f/ nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka i wsi Krasków, 
g/ nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka, 
h/ nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka, 
i/  zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków 
częściowego lub  całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania, 
j/ wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,  
k/ zamiany nieruchomości, 
l/ zamiany nieruchomości, 
m/ nadania honorowego tytułu „ZasłuŜony  dla Kluczborka” 
n/ zmian  w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, 
o/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
p/ przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych wsi Łowkowice , 
r/  zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budŜetu Gminy Kluczbork oraz 
rodzajów i szczególności uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budŜetu 
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 
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6. Wolne wnioski i zapytania 
7. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                          
 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka  Jarosław Kielar  -Camping w Bąkowie zdobył tytuł MISTER 
CAMPING 2012 w konkursie na najlepszy polski camping.  
Konkurs ten organizowany jest co roku juŜ od ponad 45 lat przez Polską Federację Campingu 
i Caravaningu we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Uczestniczą w nim wszystkie campingi zrzeszone w 
PFCC. W ramach konkursu oceniane jest m.in. wyposaŜenie i zagospodarowanie campingu, 
jego stan techniczny, estetyka, rodzaj i jakość świadczonych na nim usług oraz 
profesjonalizm i kultura obsługi turystów. Celem konkursu jest podwyŜszenie standardu oraz 
jakości usług polskiej bazy campingowej, a takŜe promocja polskich campingów w kraju i za 
granicą.  
Bąkowski camping juŜ po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów konkursu, co dowodzi, 
Ŝe utrzymuje on wysoki standard poziomu usług i wyposaŜenia. Jest równieŜ dobrze oceniany 
przez turystów polskich i zagranicznych. Baków zwycięŜył w kategorii campingi o 
pojemności od 151 do 300 miejsc noclegowych. Jest to wielki sukces nie tylko kierownictwa 
ale i pracowników OSiR 
Dyplom wręczono dla Kierownika  Obiektu w Bąkowie oraz Dyrektora OSiR w Kluczborku 
,który podziękował za współprace  jaka jest miedzy  Rada Miejska a OSiR  podkreślił teŜ ,Ŝe 
ten sukces jest to sukces nas wszystkich  a szczególnie pracowników  ,którzy pracują na tym 
ośrodku   serdecznie podziękował oraz liczy na dalszą owocna współpracę. 
 
 
Obecnych na sali 19  radnych  
 
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. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad zatem 
Przewodniczący przystąpił do jego realizacji  
 
c) przyj ęcie protokołu z poprzedniej sesji – z dnia 28 września 2012r Nr XXIV/ 2012 

W tym punkcie nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu  z sesji ,zatem Przewodniczący  
przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad jego przyjęciem . Radni głosami 19za, 

0 przeciw ,0 wstrzymujących się wstrzymujących się - przyjęli protokół    

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

W dniu 24 października 2012r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i zajęcia pozalekcyjne.  
W posiedzeniu   uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
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W  dniu 25 października  2012 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał  
W posiedzeniu   uczestniczył  Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
 
W dniu 24 października  2012r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i spotkanie z dyrektorem MZOK 
W posiedzeniu   uczestniczył  Z-ca Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
 
W dniu 29 października 2012r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał                         . 
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta  i  Skarbnik  Gminy.  
 
W dniu 24 października  2012r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna . 
Tematem posiedzenia  była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza  za okres między 
sesjami i dowóz uczniów do szkół. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i dyr. Administracji Oświaty. 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Nikt z radnych nie zabrał głosu  

Do punktu 3 porządku obrad 
podjęcie uchwał 
Przewodniczący  Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
 
-opinie Komisji 

 
 
Opinia Komisji Kultury O światy Sportu i Turystyki 
Na posiedzeniu w dniu 24 października    2012r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
Na posiedzeniu w dniu 24 października    2012r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał . 
Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch 
 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej   i Ochrony 
Środowiska  
Na posiedzeniu w dniu 26 października  2012r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie  zaopiniowała przygotowane projekty uchwał .                                                                   
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Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
 Na posiedzeniu w dniu 29 października    2012r. analizując materiały  na sesję Komisja   
 zawnioskowała o:  
- w projekcie ozn. lit. „c”   zmianę  terminu  z 10 kaŜdego miesiąca na 12 kaŜdego miesiąca 
- w projekcie ozn. lit „b”    w  &10 ust.2 w pkt. 1 dopisanie za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarŜenia publicznego 
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  
 
a/ Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag  
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował ,ze względu na  sprawy zawodowe i osobiste 
Pan Radny Jacek Lisiakiewicz złoŜył rezygnacje z funkcji Radnego na ręce 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku. 
Pan Jacek Lisiakiewicz  podziękował wszystkim   obecnym za współprace oraz Ŝyczył 
koleŜankom i kolegom Radnym  dalszej owocnej pracy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt uchwały pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XXVI/272/12 
 
Pragniemy złoŜyć serdeczne  podziękowania za dotychczasową współpracę na rzecz 
społeczności Gminy Kluczbork. 
„ Tyle człowiek wart, Ile po sobie pozostawił ile osiągnął  ile innym dał z siebie….”  
J. Aleksandrowicz  
WyraŜamy nadzieję ,Ŝe praca samorządowa pozostawiła po sobie pozytywne   wspomnienia 
,a zdobyte doświadczenia przydadzą się przy  kolejnych przedsięwzięciach. śyczymy  Panu 
wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym  zawodowym a takŜe wytrwałości i siły na co 
dzień. 
 
b/ Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały, do tego projektu uchwały Komisja BudŜetu  
wniosła uwagę o treści : - w projekcie ozn. lit „b”  w  &10 ust.2 w pkt. 1 dopisanie za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego był to wniosek Pana Radnego 
Kallusa ,- wniosek – 19 za,0 przeciw 0 wstrzymujących się zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał  treść projektu pod głosowanie wraz z przyjęta poprawką w 
wyniku głosowania głosami  19 za, 0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała została podjeta i 
nadano jej Nr XXVI/273/12 
 
c/ Projekt uchwały w sprawie określenia terminu , częstotliwości trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami  komunalnymi,  do tego projektu uchwały Komisja BudŜetu wnosi 
poprawkę o treści w projekcie ozn. lit. „c”  zmianę  terminu  z 10 kaŜdego miesiąca na 12 
kaŜdego miesiąca. Znaczna liczba osób wypłatę pobiera  10 dnia kaŜdego miesiąca  potem 
mogą być naliczone odsetki za dzień lub 2 zwłoki  więc ustalono ,Ŝe  termin płatności będzie 
to 12 ty  dzień danego miesiąca aby kaŜdy obywatel tego miasta miał czas na  wpłacenie 
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naleŜności. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał wniosek pod głosowanie i 
w wyniku głosowania głosami  19 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się  poprawka została 
przyjęta zatem Przewodniczący Obrad poddał po głosowania  projekt uchwały wraz z przyjęta 
poprawka i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXVI/274/12 
 
 
d/ Projekt uchwały w spawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
na których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym temacie  głos 
zabrał Radny Henryk Fraszek poruszając temat dzikich wysypisk co jest zapisane w 
uzasadnieniu  jaki  mechanizm zadziała ,ze takie zjawisko nastąpi i co spowoduje ,Ŝe 
zwiększy się poziom odzysku . 
 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – odpowiedział ,ze wszyscy będziemy 
opodatkowaniu ,ryzyko wyrzucania śmieci  poza miejsca wyznaczone jest niezasadne bo i tak 
płaci ktoś podatek  a drugiej strony to nie tylko osoby fizyczne ale teŜ firmy będą pod 
kontrola  całość odzysku ,która jest. Poziom odzysku wg wyliczeń  nie jest zagroŜony. 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał  treść projektu pod 
głosowanie  i w wyniku głosowania głosami  19 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących si e 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/275/12 
 
 
 
e/ Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budŜetu Gminy Kluczbork 
dla spółek wodnych , trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej realizacji, 
do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 
19 za 0 przeciw 1 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
 
 
f/Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka i wsi 
Krasków, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania 
głosami 19 za 0 przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
XXVI/276/12 
 
 
 
g/projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka, do tego 
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 17 za 0 
przeciw 2 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
 
 
h/projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka, do tego 
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za 0 
przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
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i/projekt uchwały w sprawie   zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu 
ich pobierania, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku 
głosowania głosami 19 za 0 przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej 
Nr XXVI/276/12 
 
 
j/ Projekt uchwały w sprawie  wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Pradziad, do tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania 
głosami 19 za 0 przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
XXVI/276/12 
 
  
k/Projekt uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości, do tego projektu uchwały Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za 0 przeciw 0 wstrzymujący się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
 
 
l/Projekt uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości, do tego projektu uchwały Radni nie 
wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za 0 przeciw 0 wstrzymujący się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
 
 
m/Projekt uchwały w sprawie  nadania honorowego tytułu „ZasłuŜony  dla Kluczborka” do 
tego projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 17za 0 
przeciw 2 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
 
 
n/Projekt uchwały w sprawie zmian  w budŜecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 
projektu uchwały Radny  Piotr Rewienko zapytał o punkt 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
wykonanie prysznicy  na zbiorniku retencyjnym czy ten  to był wykonany w sierpniu to jeden 
czy będzie jeszcze jeden. Burmistrz odpowiedział ,Ŝe  jest tylko jeden  więcej nie będzie. 
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 18 za 0 przeciw 1 
wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
 
 
o/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. do tego projektu 
uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 
poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za 0 przeciw 
0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
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p/Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów  zainwestowanych wsi Łowkowice, do tego 
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Kędzia poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za 0 
przeciw 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
 
 
r/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budŜetu 
Gminy Kluczbork oraz rodzajów i szczególności uzasadnienia i materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu do tego projektu uchwały  radny Piotr Sitnik zwrócił się z 
wnioskiem aby  na przyszłości  zmienić termin  składania wniosków  do BudŜetu  na 30 
września  na przyszłość.  
Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały i w wyniku głosowania głosami 19 za 0 przeciw 0 
wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVI/276/12 
 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
Nikt z Radnych w tym punkcie nie zabrał głosu 
 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania 
 
Przewodniczący obrad  Janusz Kędzia  poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o 
przedstawienie opinii do  sprawozdania Burmistrza. 
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 17.09.2012r.- do 17.10. 2012r. 
  
Na posiedzeniu w dniu 24 października  2012 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania                              
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił Z-ca  Burmistrz Miasta Andrzej Nowak                                           
w następujących sprawach :  
 
A-2 powołania Kolegium Burmistrza ds. nagród przyznawanych z okazji Dnia Edukacji  
        Narodowej 
A-8 trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi  w sprawie zasad    
        udzielenia  dotacji celowej z budŜetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych  
B-12 umowa Andrzej Wolny –Zakład Usług Melioracyjnych MEL-KAN  - wykoszenie terenu  
         zrekultywowanego składowiska Gotartów o pow. 5,64 ha 
B-14 umowa  Turon –Dystrybucja  S.A Oddział  w Opolu –wymiana szyb i  świetlówek                  



 8 

Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
                                
Po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej  Przewodniczący Obrad  otworzył dyskusje nad 
sprawozdaniem Burmistrza Miasta Kluczbork. 
 -dyskusja 
Radny Piotr Rewienko -A.1, A3. i A 5 i A.9 zmian w budŜecie po stronie dochodów i 
wydatków, czy  to są inne zarządzenia  niŜ zawarte w uchwale budŜetowej ,jeŜeli tak to 
poproszę o wyjaśnienie . 
Skarbnik Gminy sa to zadania które znajdują się w uzasadnieniu uchwały  w sprawie zmiany 
w wieloletniej prognozie finansowej. 
Radny Piotr Rewienko  zapytał  czy te zadania  ,które są  opisane w  sprawozdaniu  umowy 
aneksy czy są zadania ,które są wykonane a  dopiero teraz podpisuje się po czasie umowę bo 
czasami się tak zdarzało nie oczekuję odpowiedzi teraz. 
 
-przyj ęcie sprawozdania  
Obecnych na sali 19 Radnych  
Przewodniczący obrad  poddał treść  sprawozdania pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami 19 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się - sprawozdanie zostało przyjęte . 
Do punktu 6 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania. 
Radny Piotr Rewienko  -  ja teŜ składałem na komisji wniosek ale  sesja się rozpoczynała 
więc nie zdąŜyłem uzasadnić popieram  wniosek radnego Piotra Sitnika   aby komisje do 30 
września mogli składać wnioski do BudŜetu. 
Drugi wniosek  aby przed   kaŜdą taka uchwała nadającą nazwy ulic  zespół  dokonał analizy. 
Proponuje aby  chętni radni zgłosili się do  takiego zespołu. Pozytywnym  odbiorem był 
powołany zespół do nazw Rona. 
Burmistrz Jarosław Kielar  - jest zdziwiony Ŝe uchwała nie przeszła jednomyślnie mamy  
posegregowane nazwy ulic są one pogrupowane ( dzielnice ) ul. KsięŜy ,Malarzy  są one  
uporządkowane itp. 
Burmistrz poinformował ,Ŝe tych nazw ulic wiele juŜ  nie będzie jeŜeli będzie kolejna nowa 
ulica nie ma problemu ,Ŝeby  zwrócić się o konsultacje. Przewodniczący Rady Miejskiej  nie 
rozumie co to znaczy szersza konsultacja  Rada jest  największą konsultacja społeczną nie 
widzie  tego aby wychodzić poza Urząd. 
 
Radny Piotr Rewienko – stwierdził ,Ŝe  nie było moŜliwości konsultacji teraz  przy tej 
uchwale gdyŜ gotowa propozycje nazwy ulicy  otrzymaliśmy w projekcie uchwały juz na 
komisje i opiniowały konkretna nazwę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował aby  poinformować Rade z wyprzedzeniem 
miesięcznym o zamiarze i propozycji nazwy ulicy aby radni mogli się wypowiedzieć  
  
1 wniosek-  aby zmienić datę z 20 –tego na 30 tego  września – poddany pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  19 za,0 przeci,0 wstrzymujących się  wniosek uzyskał 
akceptacje Rady Miejskiej. 
 
2. wniosek - poinformować Rade z wyprzedzeniem miesięcznym o zamiarze i propozycji 
nazwy ulicy aby radni mogli się wypowiedzieć 1 przeciw  
 
Radny  Jan Myślecki -  poprosił o informacje telefoniczna lub pisemna o spotkaniu w sprawie  
nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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Radny Henryk Fraszek zapytał  jakie jest umocowanie prawne komisji BudŜetu do 
opiniowania pisma w sprawie czynszu  czy dzierŜawy ,które Pan Burmistrz skierował  do 
Komisji BudŜetowej. Poprosił o odpowiedz na piśmie. 
 
Przewodniczący Poinformował o następnej sesji  Rady Miejskiej tj. listopada 28 listopad 
2012r w Bogacicy na zaproszenie Sołtysa Wsi Bogacica. 
 
Burmistrz  poinformowała tez o osiągnięciu największego sukcesu przez Karateków  
prowadzonych przez Pana Andrzeja Olecha Ŝycząc  dalszych sukcesów dla Pana i Pana 
zawodników   i pragnę przypomnieć ,Ŝe ostatnim mistrzem świata był pan Neugebauer 20 lat 
temu gratuluje Panu . 
Burmistrz Miasta Kluczborka zaprosił na obchody związane ze Świętem Niepodległości 
zgodnie z  programem obchodów. 
 
Do punktu 9 porządku obrad 
 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.40 
 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 
 


