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Protokół  Nr XXXV/2017 

z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej w dniu 29.03.2017 roku. 

 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 20 radnych – nieobecny na sesji  Radny: Jacek Lech 

- 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.: 13:30 

 

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 /zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Bogacica, 

b/ zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne, 

c /nadania nazwy dla ulicy  na terenie miasta Kluczborka, 

d /zmiany nazwy ulicy  na terenie miasta Kluczborka, 

e/opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne  

    w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork, 

f/ zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  

    i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych  

    warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, 

g/przyjęcia ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2017- 

   2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko   

   Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2017-2020 z perspektywą  

   na lata 2021-2024, 

h/ zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka wsi    Bażany o  

    nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy przysiółka z „Kanimirów” 

    na „Zbyszów”, 

i/ zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  wsi Stare Czaple 

   dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Stare Czaple” na„Czaple Stare”, 

j/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork, 

k/sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz 

    wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego    

    wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa  

    i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz, 

l/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

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

n/ zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się    

     o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu   

     nieczystości ciekłych na terenie Gminy  Kluczbork, 

o/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
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p/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

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. 

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 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poprosił  p. Grzegorza Błażewskiego  o 

przekazanie informacji  o systemie Bezpłatnej aplikacja BLISKO - mobilny system 

powiadamiania i ostrzegania 

Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO 

Wpisz miejscowość, a aplikacja pokaże Ci listę lokalnych nadawców. Wybierz kogo chcesz. 

Szczegóły pod adresem: https://www.sisms.pl/ 

Bezpłatna aplikacja BLISKO - mobilny system powiadamiania i ostrzegania. 

Kluczbork informuje o: 

aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców, 

zagrożeniach i niebezpieczeństwach, 

utrudnieniach i awariach, 

imprezach kulturalnych i sportowych, 

innych ważnych wydarzeniach z terenu naszej gminy. 

 

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, tj  Nr XXXIV /17 z dnia 1.03.2017r.  

Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z  sesji odbytej w dniu 1.03.2017r.  

zatem Przewodniczący Obrad poddał go pod głosowanie  w wyniku głosowania głosami  

20 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się protokół został przyjęty.  

 

https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/f9136622/Gmina-Kluczbork


 3 

d/ Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
W dniu 22 marca 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Kultury, Oświaty, Sportu  i Turystyki. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i reforma oświaty 

W posiedzeniu uczestniczyli Z-ca Burmistrza dyr. Administracji Oświaty  

i Skarbnik Gminy.  

                   
W dniu 23 marca 2017 r. posiedzenie odbyła Komisja ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Ochrony Środowiska  

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy.  

 

W dniu 22 marca  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Spraw Obywatelskich  

i Socjalnych. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i reforma oświaty 

W posiedzeniu uczestniczyli Z-ca Burmistrza dyr. Administracji Oświaty  

i Skarbnik Gminy.  

 

 

W dniu  29 marca  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 

Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 

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

     

 

W dniu 27 marca  2017 r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. 

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres 

między sesjami i kontrola działalności Straży Miejskiej  

w  2016 r. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Komendant Straży Miejskiej. 

 

 

Do punktu 2 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych  

 

W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 

 

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 22 marca  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 22 marca 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.  
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Na posiedzeniu  w dniu 23 marca 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 29 marca 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 zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Bogacica, do tego projektu 

uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

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

0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/332/17 

 

b/Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne, do tego 

projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/333/17 

 

c /Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy  na terenie miasta Kluczborka, do tego 

projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/334/17 

 

d /Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy  na terenie miasta Kluczborka, do tego 

projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/335/17 

 

e/Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork, do tego 

projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Kędzia poddał projekt  pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20za 

,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/336/17 

 

f/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 od opłat oraz trybu ich 

pobierania, do tego projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt  pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

Nr XXXV/337/17 

 

g/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Kluczbork na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z „Prognozą 

oddziaływania na środowisko  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, do tego projektu uchwały nikt z  radnych nie 

wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt  
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pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 20 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/338/17 

 

h/Projekt uchwały w sprawie  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

przysiółka wsi    Bażany o nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy 

przysiółka z „Kanimirów” na  „Zbyszów”, do tego projektu uchwały nikt z  radnych 

nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt  

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

uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/339/17 

 

i/ Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  wsi 

Stare Czaple dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Stare Czaple” na„Czaple 

Stare”, do tego projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt  pod głosowanie i w wyniku głosowania 

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

jej Nr XXXV/340/17 

 

j/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork, do tego projektu uchwały 

nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał 

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

się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/341/17 

 

k/Projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego 

w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego 

wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości 

wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz, do tego projektu uchwały nikt z  radnych 

nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt 

pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw,1 wstrzymujący się uchwała 

została podjęta i nadano jej Nr XXXV/342/17 

 

l/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, do tego 

projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Kędzia poddał projekt  pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 

20za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/343/17 

 

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

i wydatków, do tego projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał projekt  pod głosowanie i w wyniku 

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

jej Nr XXXV/344/17 

 

n/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników  

bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy  Kluczbork, do tego 

projektu uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

0 przeciw,0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/345/17 

 



 6 

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

0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/346/17 

 

p/ Projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do tego projektu 

uchwały nikt z  radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Kędzia poddał projekt  pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw, 

1 wstrzymujący się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXXV/347/17 

 

 

Do punktu 4 porządku 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  17.02.2017 r.- do 16.03.2017 r. 

 
Na posiedzeniu w dniu 27 marca   2017 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  

z działalności Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta w następujących sprawach: 

 

A-7- zmiany zarządzenia Burmistrza z dnia 30.01.2017r. w sprawie procedury kontroli 

obowiązku szkolonego oraz egzekucji,  

A-13-powołania komisji przetargowej do przygotowania i  przeprowadzenia  postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie Budowa ścieżek rowerowych ,dróg 

rowerowych oraz parkingów PARK&DRIVE na terenie Gminy Kluczbork, 

A-19- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa oraz rozbudowa krytej 

pływalni w Kluczborku w ramach partnerstwa  publiczno-prywatnego, 

A-24 –powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Uzupełnienie ubytków w drogach 

gminnych tłuczniem „ 

B-21- umowa -Parafia Rzymskokatolicka MBWW w Kluczborku „Rewitalizacja Miasta 

Kluczborka poprzez przeniesienie jakości przestrzeni publicznej  oraz zapobieganie  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

B-22- umowa- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość „ w Kluczborku  

„Rewitalizacja Miasta Kluczborka poprzez przeniesienie jakości przestrzeni publicznej 

oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

 
Po wyjaśnieniach w/w sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza Miasta 

Kluczborka za okres miedzy sesjami 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  nie zabrano głosu  
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Do punktu 6 porządku obrad 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poinformował Radnych w spawach  

a mianowicie : 

- odpowiedz na pismo z Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w  sprawie usunięcia 

naruszenia interesu prawnego Spółki TOI TOI Polska  Warszawa  - odpowiedz  na pismo 

do wglądu w Biurze Rady Miejskiej 

 

- pismo dotyczące  wniosku  w sprawie  podwyższenia kwoty dotacji celowej dla podmiotów 

niepublicznych prowadzących żłobek na terenie Gminy Kluczbork – Żłobek „Pod jabłonką”- 

wniosek został wycofany przez właściciela w/w Żłobka - pismo do wglądu w Biurze Rady 

Miejskiej, 

 

- wpłynęło pismo p. Krystiana P.  w sprawie  przydziału  lokalu mieszkalnego  do remontu. – 

pismo  zostanie przekazane do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Janusz Kędzia  życzył  Wszystkim zebranym na dzisiejszej 

sesji Zdrowych Spokojnych i Wesołych Świąt. 

 

Do punktu 7 porządku obrad 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

zamknął obrady sesji o godz.: 14.10 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            Przewodniczący 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Kluczborku                                                                                                                                  

                                                                                              

                                                                                                             Janusz Kędzia 

Protokółowała 

B.Maj 

 

 

 

 


