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PROTOKÓŁ Nr XXVII/2012 z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej 
w dniu 28 listopada   2012 roku w Bogacicy 
 
Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło 21 radnych. 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.:14,00 
 
Porządek obrad   
 
 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ podjęcie uchwały w sprawie  obsadzenia mandatu radnego, 
   - ślubowanie  radnego 
d/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,  
e/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
a/ ustalenia składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Kluczborku 
b/ uzupełnienia składu osobowego Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki   
    Miejskiej, 
c/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
    ścieków, 
d/ 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 2013 
e/ zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r.                  
   w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie   
    proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania 
f/ przyjęcia pilotaŜowego programu „Gmina Kluczbork dla Seniora” na rok 2013, 
g/ przyjęcia pilotaŜowego programu  „ Kluczbork dla rodziny +” na rok 2013 
h/ obniŜenia ceny skupu Ŝyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na   
    terenie gminy w 2013 roku 
i/ nabycia nieruchomości, 
j/ uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork 
k/ sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od    
    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez    
    właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi    
l/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej    
    przez właściciela  nieruchomości 
m/  zmiany  uchwały w sprawie nadania Statutu  Kluczborskiemu Domowi Kultury 
n/ zmian w budŜecie po stronie dochodów wydatków, i rozchodów 
o/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
4.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych . 
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
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-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania 
6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych za 2011r. 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 
   2011/2012 
8. Wolne wnioski i zapytania 
9. Zamknięcie obrad. 
 
 
Obecnych na sali 18 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  
Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał na sesji  gospodarza obiektu  w którym odbywa się  
sesja Rady Miejskiej  Radnego Józefa Mrozka  i poprosił o zabranie głosu . 
Radny Józef Mrozek przywitał  na dzisiejsze sesji     Panów Burmistrzów ,Radnych Rady 
Miejskiej ,KsięŜy , Dyrektorów  Jednostek Naczelników Wydziałów   oraz wszystkich 
zaproszonych gości. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  przystąpił do realizacji porządku obrad a mianowicie : 
c) podjęcie uchwały w sprawie  obsadzenia mandatu radnego, w tym punkcie 
Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił projekt uchwały oraz odczytał rotę 
ślubowania  
Przewodniczący  Rady poprosił o powstanie  i odczytał  rotę  
ślubowania . 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, Ślubuje 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie rzetelnie i uczciwie, 
mając na  względzie dobro gminy i jej mieszkańców,” 
 
Po odczytaniu roty  Radny Józef Lech odpowiedział Ślubuj ę  
Następnie Przewodniczący obrad  poddał  projekt uchwały pod głosowani i w wyniku 
głosowania  głosami 18za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się   uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr XXVII/289/12 
 
d) przyj ęcie protokołu z poprzedniej sesji – z dnia 29 października 2012r Nr XXVI/ 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 19 za, 

0 przeciw ,0 wstrzymujących się wstrzymujących się - przyjęli protokół    
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d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 
W dniach 21 i 27 listopada  2012r. odbyły się posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  
i Turystyki. 
Tematem posiedzeń  była  analiza projektów uchwał, informacji o stanie oświaty i projektu 
budŜetu na 2013r.  
W posiedzeniach   uczestniczył   Burmistrza Miasta , Z-ca Burmistrza , Skarbnik Gminy, 
Dyrektor Administracji Oświaty i Prezes Hydrokomu 
 
W  dniach 22 i 26 listopada  2012 r. posiedzenia  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzeń   była  analiza projektów uchwał i budŜetu na 2013r. 
W posiedzeniach  uczestniczyła Burmistrz Miasta  Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy i Prezes 
Hydrokomu 
 
 
W dniu 21 listopada   2012r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał , budŜetu na 2013r. i spotkanie z 
dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy  
W posiedzeniu   uczestniczyła  Skarbnik Gminy i dyrektor ŚDS. 
 
 
W dniach 23 i 27 listopada  2012r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał , budŜetu na 2013r.,  oraz informacja 

dotycząca inwestycji drogowych oraz przeprowadzonych kontroli w  2012r.                          
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza , Skarbnik  Gminy i Prezes 
Hydrokomu  
 
W dniu 26 listopada   2012r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna . 
Tematem posiedzenia  była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza  za okres między 
sesjami i wybrane zadania z PROW. 
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrz Miasta  
 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Radny Piotr Rewienko -  poinformował, ze ukazały się artykuły w Kulisach i NTO „ 
zacytował treść z  artykułów  „  jak Państwo wiecie ,Ŝe uchwała o tym programie  
podejmujemy dzisiaj uwaŜam ,Ŝe Pan Burmistrz  Nowak nie powinien wychodzić przed 
szereg  i w ten sposób uŜywać sformułowań  ja rozumiem ,Ŝe  moŜna było powiedzieć ,Ŝe 
rozpoczęto prace ,Ŝe Rada będzie głosowała a to najwyŜszym ciałem tejŜe Gminy  jest  Rada 
Miejska i Radni decydują   co społeczeństwo pomyślałoby o nas jakbyśmy nie przyjęli tej 
uchwały  co społeczeństwo pomyślało by o nas   i poprosił Burmistrza aby takie działania i 
wypowiedzi były po sukcesach jakim jest  podjęcie uchwały a nie wcześniej. 
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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 21 listopada   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 21 listopada   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 22 listopada  2012r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie  zaopiniowała przygotowane projekty uchwał .                                                                   
 
 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
- w projekcie ozn.lit.  „j’   w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kluczbork o wykreślenie w § 7 w  ust.1 pkt. 2 i 3 
-w projekcie ozn.lit. „k”  w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  o dopisanie dodatkowo  w § 2 ust.1 w pkt.3 w lit.”a” słów -                         
i pojemnik  120 l   ( 0,12m³ ). 
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  ustalenia składu osobowego komisji Rady Miejskiej w 
Kluczborku   .Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie   projekt uchwały  i w wyniku głosowania głosami   21 za,0 przeiw,0 
wstrzymujących się     uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 290/12 
 
b/ Projekt  uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji BudŜetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki   Miejskiej. Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie   projekt uchwały  i w wyniku 
głosowania głosami   21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się   uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXVII/ 291/12 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków, radny Piotr Rewienko  zawnioskował aby   
wniosek – Radnego Piotra Rewienki   Radny zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne. 
 
 1.Brzoska Krzysztof –przeciw 

2.Czerski Zygmunt –przeciw 
3.Długosz Alfred-przeciw 
4.Doliński Tadeusz – przeciw 
5.Duda Mirosław – przeciw 
6.Fraszek Henryk – za 
7.Hrynyszyn Janusz – przeciw 
8.Kallus Janusz – przeciw 
9.Kedzia Janusz – przeciw 
10.Konwiński Andrzej –przeciw 
11.Lewandowski Krzysztof – przeciw 
12.Lech Józef – przeciw 
13.Mrozek Józef – przeciw 
14.Myslecki Jan – przeciw 
15.Olech Ewa – przeciw 
16.Pięch Zdzisław – przeciw 
17.Rewienko Piotr – za 
18.Sitnik Piotr – przeciw 
19.Wojna Marek – przeciw 
20.Wróbel Teresa – za 
21. Ziora Urszula- przeciw 
 

  
Wniosek Radnego Rewienki głosami : 3 za  18 
przeciw ,0 wstrzymujących się nie uzyskał  
akceptacji Rady Miejskiej 

 
 
Nikt z Radnych więcej nie zgłosił poprawek zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie   projekt uchwały  i w wyniku głosowania głosami   18 za,3 przeciw 0 
wstrzymujące się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 292/12 
 
 
d/ 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 2013 Nikt z Radnych nie wniósł 
uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie   projekt uchwały  i w 
wyniku głosowania głosami   21 za 0 przeciw ,0 wstrzymujących się    uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 293/12 
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e/Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z 
dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania 
na ogrzewanie  proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania Nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie   projekt uchwały  
i w wyniku głosowania głosami   21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujących się    uchwała została 
podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 294/12 
 
 
f/projekt uchwały w sprawie  przyjęcia pilotaŜowego programu „Gmina Kluczbork dla Seniora” 
na rok 2013, Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie   projekt uchwały  i w wyniku głosowania głosami  21 za 0 przeciw 0 
wstrzymujących sie    uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 295/12 
 
 
g/ Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia pilotaŜowego programu  „ Kluczbork dla rodziny +” 
na rok 2013 Radny Piotr Rewienko zgłosił  wniosek formalny o imienne głosowanie  a 
ponadto  chciałbym wniosek uzasadnić . Wiemy juŜ ,Ŝe ta uchwała będzie sukcesem dla Rady 
Miejskiej a  sukces ma ojców wielu  w świetle artykułów  NTO i  Kulisy Powiatu ,które  
przytaczałem wcześniej  głównym ojcem jest Vice Burmistrz  czego moŜna mu pogratulować  
natomiast podziękował  równieŜ całemu zespołowi ,który pracował nad tym projektem 
uchwały ja osobiście nie oczekuje od Pana Burmistrza  podziękowań a obiektywnej 
informacji w prasie a mianowicie zabrakło mi informacji ,ze to nie gmina ,  urzędnik  czy 
Vice-Burmistrz  tylko  radny zgłosił na sesji czerwcowej wniosek z całej Rady  nikt nie 
poparł tego wniosku tylko Radny Fraszek. Mam nadzieje Ŝe radni dzisiaj będą za  i będę czuł 
się usatysfakcjonowany  końcowym efektem mojego wniosku  i chciałbym mieć taka 
pamiątkę  kto głosował za. 
 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar  -  rzeczywiście sukces ma wiele ojców  a reprezentuje   znacząca 
większość w tej Radzie  pozwolę sobie przeczytać  z programu 1 punkcik  mojego komitetu 
wyborczego  ,który był  zapisany  w programie wyborczym  w 2010 – Pomoc Społeczna 
Mieszkania Komunalne- Stworzenie programu ulg prorodzinnych  dla rodzin wielodzietnych. 
I ta komisję  o której  Pan mówił stworzono  nie na Pana wniosek bo wniosek został 
odkurzony  tylko jak  pan zawsze zapomina  o pewnych szczegółach  mówić … na czyj 
wniosek na wniosek Jarosława Kielara    bo na tej sesji  powiedziałem jeszcze ,Ŝe taka 
komisja zostanie stworzona … Mówię prawdę czy mijam się z prawdą. Chciałbym to 
usłyszeć. 
 
Radny Piotr Rewienko – Pan Burmistrz chce abym powiedział szerzej o temacie proszę 
bardzo,  myślałem ,Ŝe dla wszystkich ta sprawa jest jasna i oczywista. Wniosek w czerwcu 
był moim wnioskiem fakt jest taki ,Ŝe  Pan Burmistrz  powiedział ,Ŝe sprawą moŜna się 
zastanowić po wakacjach. Natomiast Pan Vice – Burmistrz odpowiedział lekcewaŜąco , ze za 
chwilę druga trzecia komisja  gmina bez środków  bez zabezpieczenia w budŜecie  i nagle 
Gmina zajmuje się tematem kiedy ja składam swoje projekty uchwał  nagle  pojawia się 
propozycja abym je wycofał i zasiadł w zespole .jestem człowiekiem  kompromisowym 
zgadzam się z tym i zasiadam w zespole  i funkcjonujemy i mamy efekty pracy. Sukces nie 
moŜe być  tylko  Burmistrza  lub Burmistrza Nowaka   sukces  jest nasz wspólny  i tego mi 
zabrakło. 
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Burmistrz Jarosław Kielar  w czasie wizyty Pana Premiera w poniedziałek  odnośnie 
programów pilotaŜowych o których wspomina Pan Rewienko  Gmina ,która przedstawiła i 
jedyna wprowadza  program  na całe województwo to Gmina Kluczbork . Wiele pomysłów 
moŜna mieć lepszych lub gorszych ale trzeba  je jeszcze realizować nie jest sztuką w wielu 
przypadkach wymyśleć ale sztuka jest to zrealizować. Przykładem ewidentnym i to Pan nie 
wymyślił ,jeŜeli jest to zapisane 2010 roku  to między innymi systematycznie  wykonuje się 
zapisane zadania . Mam prośbę o trochę pokory nie odzywałbym się na ten temat jakby Pan 
Radny Henryk Fraszek nie mówił na Komisji Rewizyjnej o tym mówić  podobnie jak było z 
obwodnica  i ze zbiornikiem  zbiornik wymyślono 100 lat temu  a zrobiła go poprzednia i ta 
Rada  i za to  im dzięki ,Ŝe  potrafili odwaŜna decyzje podjąć. I dzisiaj teŜ jest 100 ojców 
sukcesu. Oprócz tego ,Ŝe powiedziano wcześniej o tym na spotkaniu z Premierem gdzie  
bardzo pozytywnie  to oceniono podano to juŜ zostało w mediach   dzisiaj będzie w 
 Teleekspresie  w Radiu udzieliłem kilka wywiadów oraz w prasie  ogólnopolskiej. Mówię 
dlatego ,Ŝe uchwały ,które  przedkładam Radzie mamy jako koalicja   większość  to 
mniejszość moŜe się obraŜać  ich głosy nie  do końca  nam  są potrzebne  bo widać po 
głosowaniu  ,Ŝe 3 osoby są za nie podnoszeniem wody a wydawaniem jak największej  kwoty 
na pomoc społeczną  z czego zero podatków miliony wydatków. 
 
Z-ca Burmistrza – chce powiedzieć ,Ŝe nie czuje się ojcem sukcesu staram się wykonywać 
swoja prace rzetelnie i mówiąc prawdę  nie moŜe czuć się ojcem sukcesu .Ojcem sukcesu 
będą ludzie którzy z tych uchwał będą korzystać to rodziny wielodzietne  ,osoby 
niepełnosprawne  oraz seniorzy. Natomiast nie mogę odnieść się do pewnych faktów ,które są 
bulwersujące nie mogą  dzielić nas w tej radzie  i społeczeństwie  sprawy światopoglądowe    
sprawy dotyczące rozwoju  i koncepcji  gminy ale nie mogą nas dzielić  sprawy rodziny  
Jeśli radny  WDR  widzi  problem w tym Ŝe sprawy rodziny  nas będą dzielić to nie wspólnota 
dla rodziny tylko moŜe inaczej .A fakty są takie ,Ŝe od miesiąca lipca Komisja która 
powołałem  rozpoczęła prace .W miesiącu 9 września po spotkaniu    dot. Ustawy  śmieciowej   
poinformował  na tym spotkaniu ,Ŝe prace Komisji  trwają otóŜ dwa czy  trzy dni później   
Viceprzewodniczacy Lewandowski przyjmuje wniosek Radnego Piotra Rewienki w  formie 2 
projektów uchwał  do których mam opinie radcy prawnego  - iŜ nie nadają się do głosowania  
 po prostu były niedopracowane i napisane na kolanie. To mnie skłoniło do tego aby  zaprosić 
Pana  do współpracy  gdzie  trwały prace   dotyczącego projektów uchwał Rodzina +  bo o 
seniorach Pan nawet nie wspomniał więc proszę nie dyskredytować, nie burzyć dobrych 
obyczajów na tej Sali i w tym kluczborskim społeczeństwie. Na Litość Boską. Jeśli czytał Pan 
uwaŜnie kulisy , to  było tam napisane  wyraźnie ,ze projekty uchwał zostają przedłoŜone 
Radzie Miejskiej do uchwalenia  proszę czytać uwaŜnie i ze zrozumieniem mówmy prawdę 
nie  przekręcajmy  nie wprowadzajmy  zamieszania  i wojny polsko polskiej  jeśli mówimy o 
rodzinach. 
 
 
Radny Henryk Fraszek –nie bardzo rozumiem wypowiedzi Pana Vice Burmistrza – programy 
są programami – 
Tutaj było konkretnie  ,Ŝe Radny Piotr  Rewienko  złoŜył projekty uchwał ,które były 
zaakceptowane przez Nadzór Prawny Wojewody Opolskiego w praktyce zostały przyjęte i 
weszły w Ŝycie. Te poprawki ,które  zostały sporządzone przez Radce Prawnego  były 
bardzo mało istotne. Wszystkie inwestycje ,które zostały wykonane  oprócz zbiornika.  
Przewodniczący Rady Miejskiej   poprosił o zaprotokółowanie Ŝe odbiera głos  Radnemu 
Henrykowi Fraszkowi .Radny  poinformował ,Ŝe zgłosi  swoją wypowiedz na piśmie  do 
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protokołu . Radny Henryk  Fraszek  zakończył wypowiedz wskutek nacisku 
Przewodniczącego a zatem nie mógł mi odebrać głosu. 
Przewodniczący  stwierdził ,Ŝe  radny zabrał głos nie na temat  zatem  
zawnioskował o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały „g”  i w wyniku głosowania 
głosami 16 za   2 przeciw ,3 wstrzymujących się.  
 
 

1) Brzoska Krzysztof – za 
2) Czerski Zygmunt – za 
3) Długosz Alfred –za 
4) Doliński Tadeusz –za 
5) Duda Mirosław – za 
6) Fraszek Henryk – za 
7) Hrynyszyn Janusz – za 
8) Kallus Janusz –za 
9) Kędzia Janusz-za 
10) Konwiński Andrzej –za 
11) Lewandowski Krzysztof –za 
12) Lech Józef – za 
13) Mrozek Józef –za 
14) Myślecki Jan – za 
15) Olech Ewa-za 
16) Pięch Zdzisław-za 
17) Rewienko Piotr –za 
18) Sitnik Piotr –za 
19) Wojna Marek –za 
20) Wrobel Teresa-za 
21) Ziora Urszula –za 
 

Nikt z Radnych nie zabrał głosu  zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie  imienne  projekt uchwały  i w wyniku głosowania głosami  21 za 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 296/12 
 
 
h/Projekt uchwały w sprawie  obniŜenia ceny skupu Ŝyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na  terenie gminy w 2013 roku . 

Radny Brzoska Krzysztof  zawnioskował o głosowanie imienne  nad tym projektem 
uchwały  
 
Radny Henryk  Fraszek –   poprosił osoby które się tym zajmują  ,produkują wyraziły 
swoja opinie na dzisiejszej  sesji  co do projektu uchwały. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował  o  cenach Ŝyta w ościennych Gminach  

          -pow. Kluczborski – Byczyna 65  obecnie jest -  Lasowice – 74,18  o 15 zł więcej  max   
           kwota ,Wołczyn – 56 zł a ma być 70 zł ,kwoty są róŜne w róznych  Gminach   nasz  
           kwota to kwota  w granicach 17 miejsce od końca  wzrost do ub  roku to 5 zł . 
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        Radny Brzoska Krzysztof –  rolnicy na podstawie cen skupu Ŝyta raz maja podatek 
wyŜszy raz niŜszy  jeŜeli my jako rolnicy chcemy aby nam remontowano drogi na wsi 
czyszczono rowy  jak i wiele innych rzeczy na wsi  … my jako rolnicy jesteśmy za  to skądś 
te pieniądze musimy brać.  
 

1.Brzoska Krzysztof – za 
2.Czerski Zygmunt – za 
3.Długosz Alfred –za 
4.Doliński Tadeusz –za 
5.Duda Mirosław – za 
6.Fraszek Henryk – wstrzymał się 
7.Hrynyszyn Janusz – przeciw 
8.Kallus Janusz –za 
9.Kędzia Janusz-za 
10.Konwiński Andrzej –za 
11.Lewandowski Krzysztof –za 
12.Lech Józef – za 
13.Mrozek Józef –za 
14.Myślecki Jan – za 
15.Olech Ewa-za 
16.Pięch Zdzisław-za 
17.Rewienko Piotr –wstrzymał się 

         18.Sitnik Piotr –za 
         19.Wojna Marek –za 
          20.Wrobel Teresa-za 
          21.Ziora Urszula -za 
 
Nikt z Radnych nie wniósł więcej  uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał  
pod głosowanie   projekt uchwały  i w wyniku głosowania imiennego głosami   18 za 1 
przeciw,2 wstrzymujące  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 297/12 
 
 
i/Projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości, Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem 
przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie   projekt uchwały  i w wyniku 
głosowania głosami   21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się     uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXVII/ 298/12 
 
 
j/ Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kluczbork  do tego projektu uchwały  wniosek zgłosiła Komisja BudŜetu  a 
mianowicie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kluczbork o wykreślenie w § 7 w  ust.1 pkt. 2 i 3 Do tego projektu uchwały   swoje 
uwagi zgłosił tez Radny Janusz Kallus  a mianowicie  Radny poprosił o wyjaśnienie zapisu w 
§ 8 pkt.3  „ w przypadku samodzielnego prowadzenia robót remontowo-budowlanych 
właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić Gminie lub firmie wywozowej koniczność 
podstawienia pojemnika słuŜącego do gromadzenia odpadów powstających w wyniku 
prowadzenia powyŜszych robót. 
Natomiast w projekcie następnej uchwały będziemy przyjmować w §4  jest zapis „Do punktu 
Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych moŜna  przekazać w ramach uiszczonej 
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opłaty  odpady komunalne w sposób selektywny  w tym odpady budowlano-rozbiórkowe  w 
ilości 3 m3 od nieruchomości za którą  została uiszczona opłata w ciągu roku. 
Moje pytanie brzmi  czy jak zmówię kontener czy będzie bezpłatnie wywieziony . 
 
Kierownik  Referatu Ochrony Środowiska  -Pani BoŜena Stempel- jeŜeli chodzi o opłaty 
problemowe  wpisujemy do regulaminu  zgłoszenie z uwagi na  specjalne  pojemniki do  
których naleŜy gromadzić odpady  do ilości do 3 m3 , tak jak piszemy to w poprzedniej 
uchwale  będzie to przyjęte bezpłatnie  w odpowiednim pojemniku  nie mogą być 
gromadzone w pojemnikach przeinaczonych na zwykłe odpady z uwagi na   załadunek i 
transport  tego rodzaju odpadów .JeŜeli ta ilość  w ciągu roku będzie do 3 m3  
będzie przewieziona bezpłatnie jeŜeli powyŜej to płatnie. 
 
Radny Kallus Janusz – czy własnym transportem moŜna to przywieźć. 
 
Kierownik  Referatu Ochrony Środowiska  -Pani BoŜena Stempel-moŜna  tylko jest to 
specjalistyczny pojemnik na  śmieci  typu  big-bac. Trudna będzie kwestia samodzielnego 
rozładowania tego pojemnika. 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar  - jestem za tym aby nie wykreślać sformułowania w dzisiejszych 
czasach  nie wyobraŜam sobie  ,Ŝeby   dochodziło do mycia samochodów  wymiany oleju 
robiąc to na  wspólnych podwórkach Proszę po pozostawienie § 7 w  ust.1 pkt. 2 i 3 
tego zapisu w uchwale. 
 
 
Radny Janusz Kallus  - wnioskuje  aby  a § 8 pkt. 3 słowa  „ ma obowiązek „ zastępujemy 
słowem „moŜe „   …Przewodniczący   Obrad Janusz Kędzia poddał wniosek radnego Janusza 
Kallusa pod głosowanie i i wyniku głosowania głosami 20 za ,1 przeciw 0 wstrzymujących 
się   wniosek został przyjęty. 
 
Wniosek Komisji BudŜetu . 
j’   w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kluczbork o wykreślenie w § 7 w  ust.1 pkt. 2 i 3 
 
 
Radny Henryk Fraszek – zdaniem Radnego  doraźne  naprawy  wymiana Ŝarówki , pryskanie 
sprayem  rysy jest to przesada   aby nie moŜna zrobić tego na podwórku  proszę o przyjęcie 
wniosku Komisji BudŜetu o wykreślenie w § 7 w  ust.1 pkt. 2 i 3 
 
 
 
Wniosek Komisji BudŜetu – głosowanie 4 za,14 przeciw ,3 wstrzymujące się  
( wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Miejskiej) 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie   projekt uchwały wraz z poprawką    
i w wyniku głosowania głosami  18za ,2 przeciw,1 wstrzymujący się   uchwała została podjęta 
i nadano jej Nr XXVII/ 299/12 
 
 



 11 

k/Projekt uchwały w sprawie  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.   
Burmistrz Jarosław Kielar  - wnioskuje  aby dopisać pojemnik  360 l (0,36m3 ) na odpady 
zmieszane, b) pojemnik 360 l (0,36m30 na odpady suche c) pojemnik o pojemności 10 
l(014m3) na bioodpady 
myślę za ta ilość pojemników wystarczy. 
   
 
 
 
Radny Janusz Hrynyszyn –zmiany dotyczyły pojemników  pojemności 360 l co do zasady 
wyliczyliśmy Ŝe  480 na odpady  suche  to jest prawidłowa ilość  
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  - BoŜena Stempel – obliczając z normatywu 
wyliczyliśmy ta ilość  trzymając się tych zasad  określonych dla mniejszych nieruchomości  
od 1-3  od 2-5  do-6  i po wyŜej 6 zrobiliśmy ten zapis ,Ŝe normatyw do 9 osób wystarcza plus 
pojemnik na bioodpady  jakby dodany do normatywu powinien zabezpieczyć  10 osobowej 
rodziny.  
 
Radny Piotr Rewienko – zgłosił uwagi do samej procedury głosowania.  
Radny zaapelował do Komisji BudŜetu o  głosowanie  przeciw wnioskowi Komisji BudŜetu w 
związku z autopoprawka Burmistrza . 
 
 
Wniosek Komisji BudŜetu   0 za, 21, 0 wstrzymujących się . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Jarosława 
Kielara a mianowicie : wnioskuje  aby dopisać pojemnik  360 l (0,36m3 ) na odpady 
zmieszane, b) pojemnik 360 l (0,36m30 na odpady suche   został on poddany pod głosowanie 
i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  wniosek został 
przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie   projekt uchwały wraz z poprawka  i 
w wyniku głosowania głosami   21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się    uchwała została 
podjęta wraz z poprawką i nadano jej Nr XXVII/ 300/12 
 
 
l/Projekt uchwały w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej  przez właściciela  nieruchomości radny Janusz Kallus 
wnioskował  aby w punkcie  który  przedstawia załączniki  do wymaganej deklaracji  
wnioskowałem o dopisanie kserokopie  ostatniego rachunku. Otrzymałem odpowiedz ,Ŝe 
ustawa nie zezwala na taki zapis. Przeczytałem dokładnie ustawę  i jest zapisane  w ustawię 
ze  w art. 6  - ustawy  jest zapis Ŝe Rada Gminy w stosownej uchwale podejmuje  zuchwałe o 
wzorze  obowiązującej deklaracji oraz rodzajach załączników niezbędnych do tej deklaracji 
na pewno wyraŜenie zgody na załączenie  ostatniego rachunku ułatwi Ŝycie mieszkańcom bo 
umowy były zawierane   12 ,15 lat temu.  
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Radca prawny – Krzysztof Urban –w ustawie wprowadzającej zmiany  do ustawy o czystości  
i porządku  w Gminach w art.11.  są przepisy przejściowe   jest to określone w ten sposób  
Ŝe właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji wysokości opłaty  zagospodarowania 
odpadami komunalnymi jest zobowiązany złoŜyć kopie umowy .ustawodawca określił ,Ŝe do  
pierwszej deklaracji naleŜy dołączyć umowę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował aby przyjąć wniosek Radnego Janusza Kallusa 
 
Wniosek Radnego Janusza Kallusa –do pierwszej deklaracji dołączyć kserokopie umowy  na 
odbiór  odpadów komunalnych z przedsiębiorcą świadczące usługi w zakresie odbioru 
odpadów lub kserokopie  ostatniego rachunku. 
 
W wyniku głosowania głosami 20 za,1 przeciw 0 wstrzymujących się wniosek został przyjęty  
 
zatem Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie   projekt uchwały wraz z 
przyjętą poprawka  i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw,0 wstrzymujących się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 301/12 
 
 
m/Projekt  uchwały w sprawie  zmiany  uchwały w sprawie nadania Statutu  Kluczborskiemu 
Domowi Kultury Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw, 
0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 302/12 
 
 
n/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów wydatków, i 
rozchodów Nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie   projekt uchwały  i w wyniku głosowania głosami 19 za ,0 przeciw     
2 wstrzymujące się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 303/12 
 
 
o/Projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Nikt z Radnych 
nie wniósł uwag zatem przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie   projekt 
uchwały  i w wyniku głosowania głosami  20 za,0 przeciw 1 wstrzymujący się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXVII/ 304/12 
 
 
 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
Burmistrz Jarosław Kielar stwierdził ,Ŝe temat został wyczerpany. 
 
 
Radny Piotr Rewienko –czy takie praktyki Ŝe urzędnik Burmistrz Wiceburmistrz  
przed decyzją Rady  będzie zabierał głos  stwierdzając ,Ŝe taki program w świetle informacji z 
prasy funkcjonuje i jest  .Ja zabiegałem o to aby  tych praktyk nie było. Niech Rada 
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podejmuje decyzje bo mogłoby się zdarzyć ,Ŝe  Rada podejmie negatywną decyzję a wtedy 
byśmy się ośmieszyli  przed ludźmi ,którzy wiedzą ,Ŝe taki program będzie funkcjonował. 
 
 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar – nie wiedze Ŝadnych przeszkód przy tak 
pozytywnym programie Ŝeby o tym  mówić szybciej przygotowywać. 
Uchwały ,które  przedstawiane są przez Burmistrza  mogą być dyskutowane szybciej  
z ugrupowaniami ,które są w koalicji  mogą być nawet miesiąc szybciej , i mówić o tym  
przed Radą ,ze takie plany mamy  ci którzy maja mniejszość nie mogą się obraŜać ,Ŝe pewne 
uchwały są uprzedzane. Nikt na tym nie ucierpiał i nie ucierpi. 
 
 
 
 
Do punktu 5porządku 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 17.10.2012r.- do 15.11. 2012r. 
  
Na posiedzeniu w dniu 26 listopada  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. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargu     
         ustnego nieograniczonego Kluczbork ul. Opolska       
A-5 zmian w budŜecie po stronie  wydatków 
A-6 uruchomienia rezerwy ogólnej i rezerwy celowej budŜetu gminy w 2012 roku. 
A-7 standardów zimowego utrzymania dróg gminnych  
A.12 przeprowadzenia inwentaryzacji .(  spis z natury) 
A.13. trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. .3 ustawy o działalności  poŜytku publicznego i o wolontariacie w 
sprawie udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania. 
A.14. trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i pomiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
projektów uchwał w sprawie ( gospodarowanie odpadami komunalnymi ) 
B-14.umowa- Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłonowski Krasków 121 a Kluczbork – 
wykonanie zadania pn. Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego  w Kraskowie   
B-15 .umowa- Zakład Usług Melioracyjnych Mel-Kan s.c  ul. Gałczyńskiego 13/8 Kluczbork 
– wykonanie zadania konserwacja  urządzeń melioracyjnych ( R-E2) w wsi Borkowice 
B-16.-umowa- Studio reklamy VALDEX s.s Barbara Ziora Waldemar Sosin ul. Pułaskiego17 
Kluczbork –rewitalizacja Miasta Kluczborka obejmuje  Remont Ratusza dróg i kanalizacji 
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deszczowej wokół  Rynku ,Remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych 
budynków wspólnot mieszkaniowych wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych 
B-18 umowa- „ Drew –Las „ s.c. Usługi Leśne Biadacz ul. Kozłowicka 79 Baków –
Konserwacja rowu szczegółowego R-B13 w Kluczborku na długości 850 m 
B-20.—B-21 –B-22 aneksy do umów - MPM development Sp.zo.o z siedziba w Namysłowie 
–rewitalizacja Miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza ,dróg i kanalizacji deszczowej 
wokół Rynku ,remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot 
mieszkaniowych remont elewacji i pomieszczeń Ratusza Miejskiego 
B-24.- umowa- poufności  RAD Spółka z Ograniczona  Odpowiedzialnością  
Warszawa ul. Mokotowska 9/6. w sprawie przekazywania  danych słuŜbowych. 
B-26.w dniu 7.11.2012r-umowa- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kuniowie –rozbiórka 
budynku gospodarczego ( komórek połoŜonych  w Kluczborku przy ul. Damrota) 
B-31 aneks do umowy - EKO –REGION  Sp.zo.o Bełchatów ul. Bawełniana 18 – dotyczące 
zmiany :w  paragrafie 3 ust. 2 i w paragrafie 5  
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
                                                                                    Przewodniczący Komisji                                                                        
                                                                                         Janusz Hrynyszyn 
Po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej  Przewodniczący Obrad  otworzył dyskusje  
nad sprawozdaniem Burmistrza Miasta Kluczbork. 
 -dyskusja 
Nikt w tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu  
-przyj ęcie sprawozdania  
Obecnych na sali 21 Radnych  
Przewodniczący obrad  poddał treść  sprawozdania pod głosowanie i w wyniku  
głosowania głosami 21 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się - sprawozdanie zostało przyjęte . 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
 
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych za 2011r. 
Informacje odczytał Przewodniczący  Rady Miejskiej  ( informacja stanowi załącznik  
do protokołu z sesji ) 
Do punktu 7 porządku obrad 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 
2011/2012 
Wszyscy Radni otrzymali w/w  Informacje  w tym temacie  głos zabrał Radny Janusz Kallus 
prosząc o informację a mianowicie :1) ile dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork  
uczęszcza do szkół w gminach ościennych .2) w Informacjach o placówkach Oświatowych  
w Gminie Kluczbork  -  Szkoła  Podstawowa w Bąkowie  ilość dzieci 56 w oddziałach 
przedszkolnych  25 – liczba etatów nauczycielskich 0 liczba etatów nauczycielskich 10 
- jak to rozumieć ?   3)  Czy Publiczne Gimnazjum Nr 3  w Kluczborku jest jedynym 
Gimnazjum ,Ŝe subwencja Oświatowa nie pokrywa nawet 50 % kosztów działania   46-54 % 
z udziałem środków gminy  czy zostały podjęte jakieś działania organizacyjne aby ta sytuacje 
zmienić . 
 
Dyrektor Administracji O światy  -Roman Kamiński –  
Pytanie 1 ) Informacja  dot. Gminy Lasowice  do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w  Chocianowicach dojeŜdŜa 14-ro dzieci są to dzieci z terenu Bąkowa i Biadacza  2)  
Zatrudnionych jest 10 nauczycieli  8,6  etatu  nauczycielskiego 3 ) ze względu na napełnienie  
oddziałów  klasowych subwencja oświatowa w takiej ilości spływa do tego Gimnazjum  
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stąd teŜ w granicach 46 -47 % pokrywa potrzeby  tego Gimnazjum. śeby zapobiegać  
i minimalizować koszty  chcemy część zajęć wychowania fizycznego przenieść  ze szkoły 
Podstawowej Nr 2 gdzie nie mieszczą się w danej szkole do Gimnazjum  Nr 3.   
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
 
Wolne wnioski i zapytania 
Przewodniczący Komisji BudŜetu zaprosił komisje na dzień 3 grudnia 2012 na posiedzenie 
dotyczące BudŜetu na 2013 oraz  na godz: 14.30  na Komisje Zbiorczą 
 
Radny Janusz Hrynyszyn  - zapytał czy jest opinia RIO  dotyczące projektu BudŜetu  
na 2013r. Stwierdził ,Ŝe  nie wiemy czy RIO nie ma uwag  w tamtym roku teŜ nie było  na 
komisji opinii -dobrym obyczajem byłoby aby zapoznać się z opinią RIO przed  głosowaniem  
zbiorczej opinii.  
Burmistrz Jarosław Kielar  - będzie to 19 –tego   regionalna Izba Obrachunkowa ma terminy 
Wiceprzewodniczący  Krzysztof Lewandowski -  propozycja wpłynęła   przyjąc  Pan 
Przewodniczący zrobił posiedzenie Komisji    dogodnym dla osób pracujących aby nie było 
problemów z wyjściem z pracy. 
 
Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  - nie widzię problemu jest zwołana  komisja 
BudŜetu na godzinę 13.00  
 
 
Radny Janusz Kallus – wrócił do uchwał w sprawie śmieci. Na komisji problemowej  na 
pytanie czy obowiązujące umowy wygasają z mocy prawa  otrzymaliśmy informacje ,Ŝe tak. 
Natomiast na portalach  fachowych   jest napisane ,Ŝe kaŜdy kto ma spisana umowę  z osoba 
wykonującą usługę misi indywidualnie wypowiedzieć umowę jest taka adnotacja ,ze Pan 
Burmistrz wraz ze słuŜbami w trakcie prowadzenia kampanii informacyjnej na temat 
wprowadzenia nowej ustawy  informować mieszkańców o tym aby w odpowiednim terminie 
wypowiedzieć umowę i uniknąć podwójnych opłat z dniem 1 lipca. 
 
Druga sprawa to obowiązkiem kaŜdego właściciela  posiadłości jest wyposaŜenie posiadłości 
w pojemniki na odpady w tej chwili to będą  3 kubły szczególnie dotyczy to zabudowy 
jednorodzinnej  i teraz taka sugestia i prośba do Pana Burmistrza ,czy  w momencie 
rozpisywania przetargu moŜna negocjować  wynajem  czy dzierŜawę pojemników  jeŜeli nie  
to kaŜdy właściciel n początku lipca będzie musiał wydać set złotych na zakup pojemników. 
 
 
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska-BoŜena Stempel – wyjaśniła, jeŜeli chodzi o 
wynajem pojemników jest zapis ,Ŝe właściciel jest zobowiązany do wyposaŜenia  nie jest 
zapisane w jaki sposób. W drugim punkcie jest zapisane ,Ŝe określi to z firma wyłoniona w 
przetargu przez Gminę  na zasadach i warunkach ustalonych między właścicielem 
nieruchomości a  firma wywozowa. Natomiast w przetargu mamy zamiar w specyfikacje 
wpisać ,ze ma obowiązek zapewnić pojemniki zgodnie z zapisem u uchwale  ,dotyczące 
rodzaje wielkości  ilości pojemników. JeŜeli chodzi o umowy – umowy ,które posiadają na 
dzień dzisiejszy właściciele  są waŜne  przez 18 m -cy do dnia wejścia w Ŝycie  nowych 
przepisów. Od 1 stycznia 2012 – do 31 czerwca  powinny  wygasać z mocy prawa. 
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Burmistrz Jarosław Kielar -  poinformował   wszystkich iŜ, dzień 24 grudnia jest  
wolnym dniem od pracy  zostanie on odpracowany w dniu 15 grudnia 2012r (sobota ) 
 
 
Radny Krzysztof Brzoska – zapoznaliśmy się  z wszystkimi projektami uchwał na Komisjach 
,jeŜeli Radny jest na komisji  ma wszystko wyjaśnione  dziwi mnie to ,ze Kolega Radny  
wstrzymuje się od głosu  
 
Radny Henryk Fraszek –nie jestem producentem Ŝyta nie  umiem wyliczyć kosztów  
Na komisji nie było osoby ,która by w sposób  dla mnie wiarygodny i mnie przekonujący  
wskazała  kierunek działania i postępowania. 
 
 
 
Radny Piotr Rewienko – delikatnie zwróciłem uwagę nikogo nie obraŜając ale to co Pan 
Burmistrz odpowiedział utwierdziło mnie w tym ,Ŝe miałem rację Ŝe ten temat podniosłem.  
Całkowicie przewidziałem  chęć dominacji większości nad opozycją, po raz kolejny 
przypomnę Ŝe nie naleŜy mylić  opinii większości z racją .Widzę, Ŝe boli  Panów 
Burmistrzów to ,Ŝe wniosek który złoŜyłem to był wniosek radnego opozycji. Nie mogę się 
zgodzić z tym ,Ŝe jest to wniosek Burmistrza  jednego czy drugiego. Przypomnę co 
powiedział Pan Burmistrz Nowak na mój wniosek  negatywnie oceniając go, Ŝe za chwile 
drugą komisję będziemy powoływać a za chwile sam tą komisje powołał. Boli mnie, 
Ŝe Pan Burmistrz mówi ,Ŝe politykę uprawiamy ,Ŝe powinniśmy się róŜnić politycznie 
i ideowo a nie merytorycznie  .My właśnie się dokładnie  merytorycznie  zgodziliśmy  
pracowaliśmy w zespole  dopięliśmy wszystko do końca. Większość Radnych z Pana 
ugrupowania politycznie zagłosowało  mój wniosek moŜna było w czerwcu przegłosować. 9  
radnych było przeciwnych,  dziękuje tym 6 którzy się wstrzymali i tym którzy byli za. 
Pierwsze spotkanie było na koniec sierpnia  komisja nie ropoczęła prac tak jak Pan mówi w 
czerwcu. Mówi Pan ,Ŝe  moje projekty były bublami  i mogę Panu powiedzieć, Ŝe oba 
projekty były ściągnięte z Internetu z miast gdzie przeszły te uchwały i obowiązują . Teraz  
chciałbym zadać pytanie Panu Radcy Prawnemu  .. dziwie się Ŝe  oba moje projekty dostały 
wspólną opinię  czego nigdy nie było, nie było to praktykowane .na moja prośbę  radca 
prawny rozdzielił opinie uchwał i mam przed sobą projekt uchwały „ x „ ,który wtedy miałby 
obowiązywać po sesji  i mam tutaj dwie  Ŝółte plamy  jedna plamka to literówka  - gdzie 
wpisane było 2010 a miało być 2013  a druga,   chciałem aby rodziny wielodzietne były 
zwolnione z opłat  50 %za  wywóz nieczystości,  wystarczyłoby wykreślić  pół linijki i 
uchwałą mogła by  wejść w Ŝycie. Jest pytanie czy mówię prawdę i proszę mi nie imputować 
,Ŝe to było pisane na kolanie i były to buble prawne. Pan Burmistrz nie pisze projektów 
uchwał ma  od tego pracowników i Radce Prawnego mało tego na sesjach zdarzają się 
pomyłki czego mieliśmy dowód dzisiaj na sesji, nie tylko  literówki a merytoryczne poprawki. 
Dziwię się  Ŝe Rany ,który nie jest prawnikiem ma  przedkładać  idealny projekt uchwały  
Radny powinien składać  wniosek  zbliŜony  do projektu uchwały a Biuro Rady wraz z radcą 
prawnym powinno stworzyć projekt uchwały i dać do głosowania Radzie . PoniewaŜ Radny  
moŜe mieć intencje ,która poprze Wysoka Rada i to przejdzie dla dobra mieszkańców i nie 
naleŜy się obraŜać na wyniki głosowania natomiast nie moŜna obraŜać radnych Ŝe składają 
buble prawne czy Pisza  uchwały na kolanach. W wielu Radach  Miejskich  Radcowie Prawni 
pracują dla Biura Rady i warto byłoby takŜe wykorzystać  prawnika . 
Wniosek do Przewodniczącego  aby rozwaŜył moŜliwość  pracy Radcy Prawnego dla Biura 
Rady. 
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Radny Piotr Rewienko złoŜył wniosek   w sprawie opłat za śmieci ,gdzie  dotyczy to rodzin 
wielodzietnych  wnioskuje aby przy zbieraniu deklaracji poinformować mieszkańców ,Ŝe 
istnieje moŜliwość złoŜenia wniosku o obniŜenie opłat za wywóz  nieczystości. 
ZbliŜa się lipiec 2013 roku  wnioskuje o rozwaŜenie moŜliwości  - sprawdzenia czy jest 
moŜliwość, rozwaŜenia  utworzenia spółki gminnej, która wywoziła by śmieci aby ustrzec się 
w przyszłości  duŜych kosztów. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar – poinformował ,Ŝe  budowana jest kompostownia ,która wyniesie  
8mln 100 tyś zł kolejne inwestycje   to budowa nowej kwatery  ok. 20 ml.   nie widzę 
moŜliwości finansowej gminy  moŜe zmieni się kiedyś opcja i wtedy będziecie rządzić czego 
nie Ŝyczę Kluczborkowi i będzie inaczej. JeŜeli chodzi o rodziny wielodzietne ,nie ukrywam 
,ze jest rozpatrywany pod względem prawnym  ,Ŝeby  nie utopić uchwały ,która będzie 
podejmowana ,Ŝeby rodziny wielodzietne płaciły mniej – czekamy na rozstrzygnięcie. 
Spotykamy się z  dwoma przedsiębiorstwami oraz Panią Kierownik i chcemy aby jedna z nich  
prowadziła  tzw pszok poniewaŜ mają swoje siedziby  i jeŜeli złoŜą  dobra ofertę 
przynajmniej na pół roku z moŜliwością przedłuŜenia  z jednej strony my obniŜymy sobie 
koszty a z drugiej ono będą mogli spokojnie funkcjonować. Pewnych rzeczy ustawodawczych 
nie moŜemy przeforsować  Ŝadną firmę  razem z  Hydrokomem wziętym   jeŜeli chodzi o 
zakup dla tylu tysięcy ludzi kubłów  to jaka jest to wielkość  - musi być to załatwione w 
przetargu. Co do innych rzeczy powrotów i dyskusji  ja nie będę wracał  ja wiem jak boli  jak 
bycie i krzyczenie o wnioskach ,w wolnych wnioskach  kaŜdemu  moŜna mówić duŜo  to nie 
znaczy Ŝe się ma rację będąc w opozycji i niestety trzeba mieć najpierw większość  aby swoje 
wnioski przegłosowywać  nie ma jej się   to moŜna tylko krzyczeć. 
 
Radny Jozef Lech -  poinformował ,Ŝe udzieli Radnemu Henrykowi Fraszkowi  wszelkiej 
informacji na temat podatku rolnego.( nie wypowiadałem się na Komisji ze względu Ŝe nie 
mogłem zabierać głosu ) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  - poprosił o odpowiedz Radcy Prawnego 
Radca Prawny Krzysztof Urban –  opinie do tych projektów uchwał przedstawił  na piśmie  
do Biura Rady Miejskiej -  odczytał - nie do przyjęcia uznał  projekt uchwały oznaczonej lit  
„ y” 
 
Radny Piotr Rewienko –dopytam  czy chodziło o literówkę   zamiast o 2010 było 2013 i 
wykreślenie kilku słów dotyczących zniŜki   50 % . 
 
Radca Prawny Krzysztof Urban – odczytał  ponownie  opinię  
 
Radny Piotr Rewienko – czyli krótko mówiąc chodziło o literówkę i wykreślenie 5 wyrazów 
tak ? 
Radca Prawny Krzysztof Urban – tak 
Radny Piotr Rewienko – dziękuję bardzo 
 
Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej –Krzysztof Lewandowski-  Pan Radny Rewienko z 
właściwym sobie wdziękiem   usiłuje nas wprowadzić w błąd  bo nie jest rzeza Radcy 
Prawnego  korygować wniosek  radnego w postaci projektu uchwały  jeŜeli projektodawca 
czy wnioskodawca  nie potrafi w sposób  precyzyjny i jednoznaczny  i bez komplikacji 
sformułować to o co tu chodzi   to na pewno nie leŜy to w gestii Radcy Prawnego  i proszę 
Panie Radny nie wprowadzać nas w błąd bo Pańskie uwagi są nie stosowne . 
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Radny Piotr Rewienko –advocem  jest to Ŝenujące powtarzam  jak głuchemu i ślepemu  
literówka i 5 wyrazów  pół linijki do wykreślenia  takie rzeczy dzisiaj na sesji poprawialiśmy  
Ja wniosek złoŜyłem do Pana Przewodniczącego  aby Radca Prawny był na usługach Rady 
Miejskiej. W wielu  Radach Miejskich tak jest poniewaŜ nie zawsze bywa tak, Ŝe burmistrz 
ma większość w radzie i wówczas jego prawnik działając, dla radnych ma konflikt interesów. 
 
 
Radny Henryk Fraszek –kiedyś zwróciłem uwagę Szanownej Rady  na to Ŝe Władza niczego 
nie robi poniewaŜ władza tylko zbiera pieniądze od  ludu pracującego  miasta i wsi Ziemi 
Kluczborskiej  za te pieniądze generalnie  wykonuje usługi dla ludu  poniewaŜ władza ani nie 
zaprojektuje i nie wykona tylko moŜe zapłacić  i to nie swoimi pieniędzmi. Teraz jest taka 
druga historia ,która tez jest moim zdaniem bardzo groźnym przeświadczeniem jak się ma 
większość  to się w zasadzie  moŜe wszystko przegłosować . Większościowo moŜna 
przegłosować ,Ŝe ten sufit jest czarny  i chciałem zwrócić uwagę ze jak się ma większość to 
nie zawsze  ma się racje. 
 
Z-ca Burmistrza  Andrzej Nowak – poinformował wszystkich na zakończenie ,Ŝe wszystkie 
informacje dotyczące  prac i zamierzeń   dla naszej lokalnej społeczności będziemy  
informować  i przekazywać na bieŜąco bo ludzie mają do tego prawo. Dla Pana Rewienki  
taka odpowiedz mama mnie nauczyła , „synu jak coś robisz rób  dobrze” wszystkim państwu 
którzy nie dyskutowali  dzisiaj  przy dwóch  uchwałach ,którzy na komisjach pytali 
dopytywali a dzisiaj  głosowali za  serdecznie dziękuję. 
 
 
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 
 
 


