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Protokół  Nr XXXVI/2017 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 26.04.2017 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 20 radnych – nieobecny na sesji  Radny Henryk 

Fraszek 

- lista obecności w załączeniu. 

Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta Kluczborka Sekretarz Gminy, 

Przedstawiciele Administracji Samorządowej, Skarbnik Gminy, Sołtysi Wsi 

 

Obrady rozpoczęto o godz.: 16.00 

 

Porządek Obrad 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał, 

b/ ustalenie porządku obrad, 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, - 29 marca 2017 r.  

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych    

    między sesjami. 

2. Interpelacje i zapytania Radnych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   Opinie Komisji 

a /ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów      

    przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych   

   prowadzonych przez Gminę Kluczbork, 

b/ przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej   

    Biblioteki  Publicznej w Kluczborku, 

c/ przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu   

   Kultury w Kluczborku, 

d/ przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona 

    w Kluczborku, 

e/zaproszenia do osiedlenia się na terenie wsi Łowkowice w ramach   

   repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Emilii   

   Bieleckiej(Emiliya Beletskaya) i Wiktora Bieleckiego(Viktor   
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   Beletskiy), 

f/ zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

    i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

g/ zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, 

h/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej, 

-dyskusja, 

-przyjęcie sprawozdania. 

5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 

6. Wolne wnioski i informacje.- Ocena zasobów pomocy społecznej. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

 

Do punktu 1 porządku Obrad 

Sprawy porządkowo – organizacyjne 

 

a)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej   

w Kluczborku Janusz Kędzia 

 

b) Przewodniczący Obrad stwierdził, że 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.  

Obecnych na sali obrad 20 radnych 

 

 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXV /17 z dnia 29.03.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 29.03.2017r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  
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d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 

 

 

W dniu 19 kwietnia  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  

i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan Dni Kluczborka. 

W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz i Z-ca Burmistrza Miasta. 

 

W dniu 20 kwietnia  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia  była  analiza 

projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca  Burmistrza Miasta.  

 

W dniu 19 kwietnia   2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  

i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan Dni Kluczborka 

W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz i  Z-ca Burmistrza Miasta.  

 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca Burmistrza  Miasta i Skarbnik Gminy. 

     

W dniu 24 kwietnia   2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola – gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy w 2016 r.  

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca  Burmistrza Miasta i dyr. MZOK-u 

 

Do punktu 2 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych  

 

W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 
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Do punktu 3 porządku obrad 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  poprosił o odczytanie  opinii Komisji: 

 

Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia  2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Zdzisław Pięch, 

 

Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik, 

 

Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony 

Środowiska.  

Na posiedzeniu  w dniu 20 kwietnia 2017 r. analizując materiały Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński, 

 

Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. Przewodniczący Komisji  

Jan Myślecki,  

 

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do podjęcia uchwał  

a mianowicie: 

a /Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów      

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kluczbork, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za,0 przeciw,0 

wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  jej Nr XXXVI/348/17, 
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b/Projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej   

Biblioteki  Publicznej w Kluczborku, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 

głosami  20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano   

jej Nr XXXVI/349/17 

 

c/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu   

Kultury w Kluczborku, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady 

Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za, 

0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  jej Nr XXXVI/350/17, 

 

d/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana 

Dzierżona w Kluczborku, do tego projektu Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący 

Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za, 

0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  jej Nr XXXVI/351/17 

 

e/Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie wsi Łowkowice  

w ramach  repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Emilii  Bieleckiej 

(Emiliya Beletskaya) i Wiktora Bieleckiego(Viktor Beletskiy), do tego projektu Radni  

nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie  

i w wyniku głosowania głosami  20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została 

podjęta i nadano  jej Nr XXXVI/352/17 

 

f/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, do tego projektu Radni nie wnieśli 

uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod głosowanie i w wyniku 

głosowania głosami  20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano  

jej Nr XXXVI/353/17 

 

g/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów  

i wydatków,  Skarbnik Gminy Piotr Lewald poprosił radnych o wprowadzenie  do tego 

projektu uchwały jeszcze jednego punktu – wprowadzenie kwoty po stronie dochodów 

6.690,00zł –kwota dofinansowania  uzyskana przez  PP Nr 2  z Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji  dla Niepełnosprawnych  ta kwota bezie przeznaczona na wydatki przez  to 

przedszkole zakup sprzętu rehabilitacyjnego i organizacje spartakiady przedszkolnej . Na 

ostatnią chwile dlatego ,że nie można czekać do następnej sesji dlatego ,że jest bardzo krótki 

termin rozliczenia przez PEFRON  musimy zdążyć  z terminem rozliczenia. 

Do tego projektu wraz z uzupełnieniem o kwotę 6.690,00zł  zgłoszonym przez Skarbnika 

Gminy radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod 

głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano  jej Nr XXXVI/354/17 

 

h/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej do tego projektu 

Radni nie wnieśli uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt pod 

głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała 

została podjęta i nadano  jej Nr XXXVI/355/17 

 

 

 

Do punktu 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

-opinia Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kallus przedstawił  Sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej. 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 

Kluczborka za okres od  17.03.2017 r.- do 11.04.2017 r. 

 

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania   

z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił  Z-ca Burmistrza Miasta w następujących sprawach:  

 

 

B-7- umowa –Zakład Budownictwa Inżynieryjnego ”WODKLUCZ”- wykonanie     

        odwodnienia oraz wymianą podłoża  na placu zabaw przy ul. Ossowskiego 

        w Kluczborku, 

B-8- umowa- ADAC -LEWAR sp. zo. o -budowa obwodnicy miasta Kluczborka      

         IV etap, 
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B-13- umowa zlecenie Parafia Ewangelicko-Augsburska – udostępnienie wieży    

          widokowej do celów turystycznych, 

B-15- umowa -Firma „Football Faktory” -zakup sprzętu sportowego dla klubu   

          KS Stobrawa Ligota Dolna,  

B-16- umowa PHU „Check - Point” Chocianowice- projekt i budowa ścieżek  

         rowerowych ,dróg rowerowych oraz parkingów PARK &DRIVE na terenie   

         Gminy Kluczbork -Kluczbork-Aleja Pokoju,  

B-19, B-20,  B-21,  B-22 -umowa darowizny Miejska i Gminna Biblioteka   

        Publiczna ul. Miarki -przekazanie książek, 

B-23- umowa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe” KBJT”  Olesno -uzupełnienie  

         ubytków w drogach gminnych  gruntowych tłuczniem,  

C-4- porozumienie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy     

       Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork-przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach. 

Dyskusja 

Nikt z Radnych w tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu 

Przewodniczący Rady Miejskiej   Janusz Kędzia przystąpił do  przeprowadzenia  głosowania 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza  i w wyniku głosowania głosami   

20 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało przyjęte. 

Do punktu 5 porządku obrad 

Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 

W tym punkcie  nikt z Radnych nie  zabrał głosu  

 

Do punktu 6 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poinformował ,że wpłynęło Pismo  

 w sprawie  zamiany mieszkania  - pismo to kieruje do MZOK, 

Pismo  w sprawie   umorzenia  zaległości  czynszowych -  kieruję do Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował też iż do zapoznania się dla Radnych  jest  

ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kluczbork za 2016 rok . (wersja elektroniczna  

bip.kluczbork   ) 

Do Burmistrza Miasta Kluczborka wpłynęło pismo  w sprawie  przejęcia  na własność działek 

pomiędzy garażami  usytuowanymi przy ulicach : Jana Pawła II i ul. Chopina. Z pismem 

zwróciła się  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku. 

Burmistrz Jarosław Kielar –wyjaśnił, że w zamian za przejęcie dróg pomiędzy garażami   
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 i wydzielenie ich na koszt Spółdzielni Mieszkaniowej – Spółdzielnia Mieszkaniowa przekaże 

na  rzecz gminy nieruchomość  parkingową  usytuowaną  przy ul. Jana Pawła II   - wartość 

tego gruntu to 100.000,00  zł. To jest na razie opinia  - po walnym zgromadzeniu  w 

Spółdzielni Mieszkaniowej gdzie będą podejmowane stosowne uchwały  - Spółdzielnia może 

zwrócić się o  podjęcie decyzji  do Rady Miejskiej. 

Radny Jan Myslecki – podkreślił ,ze na Komisji brakowało pewnych dokumentów 

źródłowych  nie mogę  wycofać wniosku komisji bo był przegłosowany. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej   -  zapytał czy każda  wspólnota  mieszkaniowa czy 

spółdzielnia będzie  mogła zgłaszać taki wniosek o przejecie dróg. Czy Burmistrz będzie 

traktował wszystkie spółdzielnie i wszystkie wspólnoty jednakowo.  

Burmistrz Jarosław Kielar -  podkreślił ,że jeżeli wystąpią z ciekawą propozycja   to możemy  

rozmawiać. Na dzień dzisiejszy  to nie jest  Wasza końcowa decyzja. 

 

Radny Zdzisław Pięch – czy  drogi będą  przygotowane do przejęcia czy musimy je 

remontować. 

Burmistrz Jarosław Kielar – podkreślił ,że musza to być drogi w stanie dobrym przejezdne . 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie  wniosek za pozytywna opinia w w/w  

sprawie 19 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia przypomniał  Radnym o terminie złożenia 

oświadczeń  majątkowych . 

Do punktu 7 porządku obrad 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

zamknął obrady sesji o godz.:16.30                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            Przewodniczący 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                  

                                                                                              

                                                                                                             Janusz Kędzia 

Protokółowała 

B.Maj 

 

 


