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PROTOKÓŁ Nr XXX/2013 z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku odbytej  
w dniu 23 stycznia 2013 roku  w  Sali  Ratusza Miejskiego w Kluczborku. 
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, Skarbnik Gminy, Radca Prawny Urzędu 
Miejskiego . Przewodnicząca ZNP  Pani Irena Kielar , Pani Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bąkowie Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie. 
 
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 protokołów z poprzednich sesji  19 i 27 grudnia 2012r., 
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.  
2. Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
  Opinie Komisji 
a/ umorzenia wierzytelności, 
b/ zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym                 
    w  Bąkowie, 
c/ zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii   
    Konopnickiej w Biadaczu, 
d/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia     
    maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku na kształcenie nauczycieli   
    zatrudnionych w szkołach , przedszkolach i gminnej szkole muzycznej dla których     
   organem  prowadzącym jest gmina Kluczbork, 
e/ rozpatrzenia skargi z dnia 1 grudnia 2012r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej                   
    w Kluczborku, 
f/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku, 
g/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013r., 
h/ zmian w budŜecie po stronie wydatków, 
i/ zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego 
j/ nabycia przez Gminę Kluczbork spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  
   mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. 

k/ zatwierdzenia Programów Działalności i Planu pracy na 2013 rok  

    Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie 
l) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu  
 
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 
6.Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim  
   Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku 
7. Wolne wnioski i zapytania 
8. Zamknięcie obrad. 
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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 20 radnych ,zatem obrady i 
podejmowane uchwały są prawomocne, sesja odbyła się nowo wyremontowanym Ratuszu  
Przewodniczący Rady zaprosił do zwiedzania, następnie przedstawił porządek obrad. Po 
odczytaniu porządku obrad , Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do  
przedstawionego porządku. Radny Piotr Rewienko poprosił Przewodniczącego Rady 
Miejskiej by z okazji wczorajszej150 rocznicy Powstania Styczniowego symboliczną minutą 
ciszy uczcić ofiary i bohaterów Powstania Styczniowego. Tych, którzy walczyli, ginęli i byli 
zsyłani na Sybir, gdzie masowo umierali.  
 
Radni minutą ciszy uczcili  bohaterów  Powstania Styczniowego  
  
c/przyjęcie protokołów z poprzednich sesji  19 i 27 grudnia 2012r., 

z dnia 19 tego  grudnia 2012r -  Radni w wyniku glosowania głosami 18 za  0 przeciw,            
1 wstrzymujący się  Protokół z sesji został przyjęty. 

z dnia 27 grudnia 2012r. – Radni  w wyniku głosowania glosami 20 za ,0 przeciw,0 
wstrzymujących się  protokół został przyjęty. 

 

d) informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami. 

 
W dniu 16 stycznia  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
W  dniu 17 stycznia  2013 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia   była  analiza projektów uchwał i plan pracy. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
 
W dniu 16 stycznia  2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich  i 
Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał i plan pracy.                   
 W posiedzeniu uczestniczyła Katarzyna Bilska. 
 
W dniu 23 stycznia  2013r. posiedzenia odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Gospodarki Miejskiej. 

Tematem posiedzenia  była  analiza  projektów uchwał i plan pracy. 
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrza Miasta  , Skarbnik  Gminy  
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W dniu 21 stycznia 2013r. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między 
sesjami. 
W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
 
 

Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  

Radny Piotr Rewienko  -   otrzymał informacje od jednego z  wywoźników ,Ŝe od stycznia 
nasze wysypisko stało się wysypiskiem regionalnym i  nie mamy juŜ jako Gmina wpływu 
ustalenia stawek ponoć podroŜały śmieci  10 zł na tonie  ( odpady mieszane ) i 40 zł (gruz) 
Czy to jest prawda?. 

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 odczytał Wiceprzewodniczący 
Komisji Piotr Rewienko 
 
                                  Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2013r. analizując materiały  na sesję 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji Piotr Sitnik 
 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
               Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia  2013r. 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 17 stycznia  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja pozytywnie  
zaopiniowała przygotowane projekty uchwał .                                                                  
Przewodniczący Komisji Tadeusz Doliński 
 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia  2013r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji Jan Myślecki   
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Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie  
 
a/Projekt uchwały w sprawie  umorzenia wierzytelności, do tego projektu uchwały nikt z 
Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia poddał pod 
głosowanie w/w  projekt i w wyniku głosowania głosami  18 za,1 przeciw , 1 wstrzymujący 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXX/319/13 
 
 
b/Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałem Przedszkolnym w  Bąkowie,  w tym temacie głos zabrał Radny Janusz Kallus  
-  pozwolę się odnieść do projektów uchwał b i c  poniewaŜ one są ze sobą związane. Przed 
chwila na Komisji BudŜetu Pan Burmistrz  tłumaczył  powody przygotowania  takiego 
projektu uchwały uzasadniając to  względami  demograficznymi i ekonomicznymi. 
W tej chwili postaram się odnieść  w paru słowach do tych projektów uchwał. Proponujemy 
przekształcić  Podstawową Szkołę w Bąkowie w placówkę  sześcioklasowa ,gdzie 
jednocześnie rodzice 30 uczniów z Bakowa  nie zaakceptowali  projektu Gminy i wysyłają 
młodzieŜ do szkoły  w Gminie Lasowice Małe  do Chocianowic  jest to 17 gimnazjalistów i  
13 –tu uczniów szkoły podstawowej. JeŜeli ta  tendencja będzie potrzymana  to być moŜe nie 
będzie  chętnych  do nauki w szkole Podstawowej w Bąkowie  natomiast rodzice z Biadacza 
mogą wysłać do dzieci do Gorzowa  poniewaŜ tam codziennie przejeŜdŜa autobus  dowoŜący 
dzieci z Kobylej Góry do Gorzowa  a następny autobus wozi dzieci do szkoły w  
Kujakowicach. Według informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Biadaczu w roku 2012 zajęła  I  miejsce pod względem  wyników 
sprawdzianów  w klasie VI  dydaktyka i warunki dydaktyczne są bardzo dobre. 
I przejdę do finansów  wg wskaźników  przekazanych nam w uzasadnieniu  tej decyzji  na 
likwidacji placówki w Biadaczu oszczędzamy 300 tyś zł w zaokrągleniu  z tego 200 tyś  
pochłoną koszty bieŜącego funkcjonowania oddziału przedszkolnego plus naleŜy dodać 
koszty utrzymania budynku poniewaŜ te koszty były zawarte w planie finansowym szkoły 
podstawowej oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeŜdŜających do 
Bąkowa  jest to w następnym roku szkolnym 18 tyś a następnym 20 tyś  czyli oszczędności to  
kwota  40 -50 tyś  tj 0,1% 43 milionowego budŜetu w naszej gminie. Bardzo proszę koleŜanki 
i kolegów o głosowanie przeciwko tym uchwałom.  
 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar  - wyjaśniał ,Ŝe Ŝadnego uszczerbku nie będzie  nauczyciele  
przechodzą do innych placówek i będą uczyć tych samych przedmiotów pewnie innych  
merytorycznie nic nie ulega zmianie. Gdybyśmy przyjęli ,Ŝe Ŝadnych oszczędności nie ma  
albo ,Ŝe dzieci będą  dojeŜdŜać do innych szkół  na to wpływu nie mamy  to jest w 
szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym ,Ŝe dzisiaj rodzice maja 
wybór – dokąd posyłają dzieci  a my dowozimy na własny koszt dzieci w obrębie obwodu  
jeŜeli ktoś chce korzystać z dowozu do innych szkół robi to na swój własny koszt  lub inna  
gmina będzie dowozić – robi to niezgodnie z prawem  jeŜeli ktoś działa niezgodnie z prawem   
to niech rozstrzygają  to gremia do tego powołane natomiast oprócz tego trzeba  brać 
globalnie zmiany które będą czyli wg mnie na uszczerbku nie pozostanie edukacja natomiast 
oszczędności są większe poniewaŜ pozostanie jeden dyrektor na etacie pracownika 
administracyjnego będą oszczędności na etacie nauczycielskim równieŜ i utrzymanie budynku 
będzie jednak tańsze jeŜeli chodzi o piętro będzie utrzymanie tylko  uŜywalności  bieŜącej  
bez nadmiernego ogrzewania po to aby budynek nie  zdewastował się – Dlaczego Biadacz a 
nie Bąków – w Bąkowie tych dzieci jest 1.5-raza więcej jeŜeli popatrzymy na demografie 
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urodzeń  w Bąkowie było więcej w Biadaczu na przestrzeni 3 lat  urodziło się tylko 6 –cioro 
dzieci . Myślę Ŝe to co robimy  - łącznie szkoły- dwóch szkół pod względem społecznym to z 
jednej strony – utrzymać oświatę w bliskiej odległości z drugiej strony ratowanie budynku w 
Biadaczu i pozostawienie do roku 2014 Przedszkola bo to wynika z demografii  utrzymujemy 
stanowiska pracy  ( pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ) wszystkiego nie da 
się zrobić  natomiast jest to najlepszy sposób na to aby utrzymać jedną w pełni placówkę i 
jedna w niewielkim wymiarze ( Przedszkole w Biadaczu )  jest to najlepszy na ten czas  
model reorganizacji. Drugim modelem było  rozwaŜenie likwidacja obu tych placówek. 
Ze względu na demografie nie ma innej alternatywy. 
 
Radny Piotr Rewienko – na Komisji BudŜetu pytałem Pana Burmistrza o ta sprawę  
po komisji BudŜetu Pan Burmistrz udzielił informacji Ŝe będą przenosić w skali roku 115 tyś  
Miałem wątpliwości ale po  wypowiedzi Pana Janusza Kallusa jeŜeli chodzi o finanse i jego 
szczegółowość i znajomość w tej materii, chyba wszyscy mamy do niego szacunek jeŜeli to 
rzeczywiście jest 45 tyś w skali roku to uwaŜam ,Ŝe nie ma najmniejszego sensu 
wywoływanie niepokojów społecznych , poniewaŜ to nie są Ŝadne pieniądze dla budŜetu 
gminy .Dodam tylko to ,Ŝe gdyby ta reorganizacja spowodowała łączenie oddziałów 
powiększenie tych oddziałów  to miałoby to sens natomiast my tam juŜ mamy klasy1-3 i 4-6  
i te oddziały dalej takie pozostaną  oszczędzamy tylko i wyłącznie na etatach dyrektora  
łącznie na 3 etatach. 
JeŜeli to jest 45 tyś   jak wyliczył Pan Radny Kallus to uwaŜam ,Ŝe nie warte jest to zachodu. 
Chciałbym uzyskać informacje kto ma rację. Potwierdza to ,Ŝe oddziały pozostają takie same   
czy warto niepokoić i robić zamieszanie a za parę lat robić to samo. 
 
 
Radny Janusz Kallus –chciałem się odnieść do kwestii spornych na podstawie danych w 
uzasadnieniu do projektu uchwały – koszt utrzymania placówki 815,460 tyś zł róŜnica 
pomiędzy subwencją a kosztami placówki  302 tyś zł zaznaczyłem ,Ŝe  200 tyś przedszkole 
zostaje 100 tyś zł  do tego koszty utrzymania budynku , telefon ,ogrzewanie ,energia i bilety 
miesięczne rzędu 20 tyś zł i dlatego wychodzi mi kwota  50 tyś zł wszystko jest w materiałach  
,które otrzymaliśmy i stanowią załącznik do  projektów uchwał. 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar –następują redakcje etatów tego nie ukrywam .Zawsze kaŜda rzecz 
budzi pewne kontrowersje  i wszystko zostało juŜ powiedziane proponuję przyjąć tą wersję 
uchwały. 
 
 
Radny Piotr Rewienko –Pan Burmistrz wspomniał  , ja nie ukrywam ,Ŝe znacznie 
poprawiłoby sytuacje szkoły  jednej czy drugiej aby dzieci nie uczęszczały do szkoły  w 
Chocianowicach Pan Burmistrz stwierdził ,ze jest to łamanie prawa i czy  odpowiednie 
organy zostały powiadomione. 
 
Burmistrz  Jarosław Kielar -  nie będę donosił na sąsiadów i kolegów radnych, Burmistrzów . 
 
Wiceprzewodniczący  Alfred Długosz –ja mam trochę inny sposób  przeanalizowania tego  
analizowałem pod względem  ilościowym dzieci .Patrząc się na to jaka przyszłość ma szkoła 
w Bąkowie po połączeniu  z Biadaczem  to :  w roku 2016 -89 ,2017-96  ,2018-84  idąc torem   
twojego myślenia Janku moŜe twoje wyliczenia są słuszne  to trzeba by było zlikwidować 
dwie szkoły Baków i Biadacz  uwaŜam ,Ŝe mniejszym złem jest pozostawienie  szkoły w 
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Bąkowie O ile na dzień dzisiejszy ilość nauczycieli jest duŜa i mimo połączenia nauczyciele 
będą mieli prace  to uwaŜam ,Ŝe ta szkoła  powinna istnieć. 
 
Radny Jan Myslecki –ja usłyszałem dwa argument   jeden ze strony Janusza Kallusa a drugi  
ze strony Pana Burmistrza ,ze nie było  pogodzenie się z tą sytuacją. 
 
 
Radny Piotr Rewienko – ZłoŜyłbym wniosek, moŜe jest rozwiązanie -  
Likwidacja szkoły w Biadaczu  reorganizacja szkoły w Bąkowie i Filia w Biadaczu z jednym 
Dyrektorem w Bąkowie koszty byłyby minimalne a skutków społecznych Ŝadnych. 
 
Radny  Zygmunt Czerski –przychylił się do decyzji Burmistrza  mówią o tym same liczby  
rozmowy były z rodzicami  uczniów  oraz  Dyrektorem szkoły w Bąkowie. Wola rodziców 
nie moŜemy wpływać na to gdzie dziecko ma chodzić do szkoły. Na dzień dzisiejszy  rodzice 
powstrzymywać się będą od wysyłania dzieci do Szkoły w Chocianowicach  
 
Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Bąkowie  po Biadacz – Pani  Ewa Leszczyńska - 
Nie da się uciec od liczb i rzeczywistości jest to przeŜycie ,Ŝe szkołą będzie likwidowana -  
Liczba dzieci jest bardzo mała  robiliśmy wszystko aby zatrzymać dzieci w naszej palcówce.  
Po rozmowach z rodzicami  rodzice  zadeklarowali ,Ŝe będą wysyłać dzieci do Szkoły w 
Bąkowie. Deklaracja Rodziców z Biadacza teŜ będą posyłać dzieci do Bąkowa. Rodzice tak 
zadeklarowali pani dyrektor poparła słowa  Pana Radnego Czerskiego  
 
 
 
 
Radny Piotr  Rewienko – zapytał jak Pani ocenia  pomysł utworzenia  filii  
 
Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Bąkowie  po Biadacz – Pani  Ewa Leszczyńska – przy 
utworzeniu fili  sytuacja się nie zmieni . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej –zanim przystąpię do przeprowadzenia głosowania słuchając 
Państwa opinii  z jednym się nie zgadzam Panie radny  ,Ŝe suma 45 tyś to znacząca kwota w 
BudŜecie Tylko przypominam ,Ŝe Pan potrafił  piane bić przez godzinę czy półtorej na temat 
45 czy 50 tyś zł  przy podziale BudŜetu na 2013 r.  to jest chyba znacząca kwota 45 tyś za to 
moŜna zrobić parking na ul. Ossowskiego przy Przedszkolu  - to nie jest kwota taka 
nieznacząca.  
 
 
 
Przewodniczący poddał treść projektu pod głosowanie i w wyniku  głosowania głosami  
18 za,1 przeciw ,2 wstrzymujące się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXX/320/13 
 
Obecnych na Sali 21 radnych 
 
c/Projekt uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałem Przedszkolnym im. Marii  Konopnickiej w Biadaczu, do tego projektu uchwały 
nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał w/w projekt pod 
głosowanie i w wyniku głosowania głosami  18 za,1 przeciw ,2 wstrzymujące się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXX/321/13 
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d/Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku na 
kształcenie nauczycieli  zatrudnionych w szkołach , przedszkolach i gminnej szkole 
muzycznej dla których organem  prowadzącym jest gmina Kluczbork, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał w/w projekt 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujące się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXX/322/13 
 
e/Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 grudnia 2012r. na Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie 
wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku 
głosowania głosami  21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujące się uchwała została podjęta i nadano jej 
Nr XXX/323/13 
 
f/ Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w 
Kluczborku, do tego projektu uchwały- radny Piotr Rewienko  -  po komisji  BudŜetu i na 
sesji podziękować   radnym w związku z tym ,Ŝe  ustalamy plan Pracy Rady  i kaŜdy z 
radnych w trakcie roku moŜe  uzupełnić plan pracy o swój temat który będzie tematem na 
sesję – na bieŜąco  wprowadza się i temat bez głosowania wchodzi  bardzo się cieszę z tego  
rozwiązania. Zdaniem radnego Komisje i radni nie byli twórczy i nie wnosili   Ŝadnych 
tematów w poprzednim  roku .Apeluje do Przewodniczących Komisji  ,ze jeŜeli jest taka 
moŜliwość to wnosić tematy do planu. Do Pana  Przewodniczącego Komisji BudŜetu apeluję  
bo Pan Przewodniczący dzisiaj powiedział ,ze nie byliśmy w stanie  zrealizować tematy z 
planu pracy .Nie zrobiliśmy ich dlatego ,Ŝe Komisja  spotyka się w dniu sesji  tuŜ przed sesją  
zdąŜymy tylko zaopiniować uchwały i wolne wnioski nie ma najmniejszej szansy aby 
poruszyć temat tego wniosek ,Ŝe  Komisje trzeba zrobić wcześniej albo zrobić dwie komisje 
w miesiącu.   nikt z Radnych nie wniósł więcej uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał 
w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  19 za,0 przeciw ,2 
wstrzymujące się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXX/324/13 
 
g/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013r., do tego 
projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad  poddał w/w 
projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujące się 
uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXX/325/13 
 
h/Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie po stronie wydatków, do tego projektu 
uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał w/w projekt 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  20 za,0 przeciw ,1wstrzymujące się uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr XXX/326/13 
 
i/ Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego  Radny Henryk 
Fraszek zwrócił się z zapytaniem  dotyczącym tego projektu uchwały a mianowicie :  zapytał 
jakie jest oprocentowanie tego kredytu  krótkoterminowego i na jaki okres on obowiązuje? 
Skarbnik Gminy  Ewa Wasilewska  - odpowiedziała obowiązuje do końca kwietnia tego roku 
i jest 5,5   jest to zabezpieczenie ,które Ŝyczy sobie  bank   -   jest to  przy kaŜdym kredycie. 
Nie wniesiono  uwag zatem Przewodniczący Obrad poddał w/w projekt pod głosowanie i w 
wyniku głosowania głosami  19 za,0 przeciw ,2 wstrzymujące się uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr XXX/321/13 
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j/Projekt uchwały w sprawie  nabycia przez Gminę Kluczbork spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu  mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. 
do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad 
poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  21 za,0przeciw ,0 
wstrzymujące się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXX/321/13 
 
k/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności i Planu pracy na 2013 
rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie w tym temacie   
głos zabrała Pani Dyrektor  Środowiskowego Domu  - Środowiskowy Dom musi co roku 
opracowywać programy działania musi on być uzgodniony z Wojewoda jak i Burmistrzem. 
Do  tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag zatem Przewodniczący Obrad 
poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw ,0 
wstrzymujące się uchwała została podjęta i nadano jej Nr XXX/321/13 

 

l)Projekt uchwały w sprawie  w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu Burmistrz  Jarosław Kielar   uzasadnił   podjęcie uchwały  Na prośbie –
zakup energii Związek przystępuje do kolejnego  przetargu  dna zakup energii elektrycznej  
dla członków  związku   musi być   odpowiednia procedura  czyli podjecie uchwały w sprawie 
zmian w statucie. Związku Gmin do tego projektu uchwały nikt z Radnych nie wniósł uwag 
zatem Przewodniczący Obrad poddał w/w projekt pod głosowanie i w wyniku głosowania 
głosami  21 za,0 przeciw ,0 wstrzymujące się uchwała została podjęta i nadano jej Nr 
XXX/321/13 
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych 
 
Kierownik  Referatu Ochrony Środowiska  - Pani BoŜena Stempel –od sierpnia od momentu 
wejścia w Ŝycie uchwały   nasza instalacja jest instalacja regionalna  i rządzi się swoimi 
prawami – przyjmujemy odpady z całego regionu  - kalkulacja kosztów nie jest zatwierdzana 
przez Rade Gminy tylko jest dokonywana przez przedsiębiorcę – na podstawie tej kalkulacji 
wywoźnicy otrzymali umowy  ,jak i wykaz kodów i ceny nowych stawek ,które po 
podpisaniu umowy wiąŜą strony w tej chwili na odpadzie zmieszanym jest to kwota 210 zł   
odpady budowlane i rozbiórkowe  nie powinny trafiać na  instalacje. Cena gruzu jest 
dostosowana do kalkulacji  w sposób taki jak wynika z zagospodarowania  od 1 lipca  nie 
powinny trafić na składowisko . Na składowisko mogą trafić odpady zielone ,odpady po 
segregacji i odpady ,które są  mieszane gromadzone na terenach nieruchomości w sposób 
zmieszany. 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  do Sprawozdania. 
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Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 12.12.2012r.- do 10.01. 2013r. 
  
Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia  2013 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania                              
z działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar   w następujących 
sprawach :  
 
B-2 Stanisław Zajączkowski  EKOMAX z siedzibą we Wrocławiu  -budowa przydomowych  
oczyszczalni  ścieków  - umowa o wykonanie  zamówienia dodatkowego  zadania   
B-3 do B-22 umowa –zlecenie   – Dozorowanie świetlicy wiejskiej 
B-23 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HERO COLLECTION”  ul. Rydzyńska 10 – 
wykonanie umundurowania dla StraŜników Miejskich   
B-26 O-PAL Sp. zo.o  Kluczbork ul Wołczyńska 12 –dostawa Paliwa  dla Jednostek 
Gminnych  
B-30 ADA- HIGIENA s.c  Henryka Węgrzynowska ,Joanna Węgrzynowska ,Wróbel.- 
Kluczbork – umowa na dostawę środków czystości   
B-32 Caritas Diecezji Opolskiej ul Szpitalna 5a Opole -  aktualizacja wydatków 
B-35 Deloitte Legal Pasternak  - Kancelaria Prawna  Warszawa Usługi doradcze prawno- 
podatkowe 
B-38 Firma REMONDIS Opole  Spółka z o.o  Al. Przyjaźni 9 – zorganizowanie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Kluczbork w 2013 roku  
B-40 Natalia Stodoła „Jazda Konna Stodoła „ Bogdańczowice  21- uŜyczenie koja  
dzielonego o wymiarach 3m x2m(moduł 1,5 mx2 m – 2 szt.) zestaw. - budy ocieplanych 
zewnętrznie 
B-41 Dorota Kufel {Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „ZAMEX” – Dorota Kufel Miasteczko 
Śląskie1 - Wyłapywanie bezdomnych, bezpańskich i wałęsających się zwierząt (psów i 
kotów) z terenu miasta i gminy Kluczbork oraz dostarczenie ich do schroniska. 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
                                                                                    Przewodniczący Komisji                                                                        
                                                                                       Janusz Hrynyszyn 
 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej  otworzył dyskusje nad 
sprawozdaniem  
 
D Y S K U S J A 
 
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał  pod głosowanie  w/w sprawozdanie  Burmistrza za 
okres między sesjami  i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się  
sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim  
Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku 
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Przewodniczący Obrad Janusz Kędzia  przedstawił  Sprawozdanie z działalności Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w 
Kluczborku wymienione sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu . 
 
 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Wolne wnioski i zapytania 
Radny Henryk Fraszek -  spostrzeŜenia na  temat  remontu  rynku : 
- pusty plac  przed Ratuszem , wykonanie parkingu od strony południowej, kocie łby  ,które 
widać przez szybkę jak nie jest zaparowana pamiętam z 60 lat  poziom gruntu czy poziom 
nawierzchni  jeszcze z lat 60-tych.Nie wiem jak wykonano odbiory ale chodnik od strony 
południowej przy wejściu do klatek jest za wysoko podniesiony  
Burmistrz Jarosław Kielar – przyjmuje krytykę  - miejsc parkingowych więcej nie będzie  
temat jest zamknięty  moŜe inna Rada jak  będzie to otworzy Rynek. Co do  podniesienia  - 
będzie poprawka zrobiona z wentylacją  - miało być płaskie a zostało zagrodzone ze względu 
na bezpieczeństwo. JeŜeli chodzi o podwyŜszenie  przy wejściu do klatek – sprawdzimy jak 
jest źle zrobione   to będzie poprawione.  
Radny Piotr Rewienko  - moŜe na okres zimowy  moŜna otworzyć Rynek   wczoraj kobieta 
została ukarana mandatem  ( przejechała wkoło Ratusz ) 100 zł i 5 pkt karnych  czy za tak 
banalne wykroczenie  tak karać  wiem ,Ŝe StraŜnik czy Policjant  ma moŜliwość pouczenia.  
Wydaje mi się ,Ŝe nie powinniśmy się tak zachowywać ja zachowuje się Rząd chcąc na 
fotoradarach  BudŜet Państwa reperować  i my równieŜ nie będziemy  straŜą miejską  
reperować BudŜetu Gminy.  
Czy nasze jednostki  maja w planie uczczenie rocznicy powstania styczniowego. Jak nie  to 
czy  moŜna zaapelować  do nich aby w ramach edukacji dla społeczeństwa działania 
przeprowadzić. 
Cieszymy się ,Ŝe mamy  ładny  Ratusz ..( Przewodniczący  obrad -  nie wszyscy ) ten temat 
poruszy mój kolega . 
Do Pana Przewodniczącego … nie wypada tak odnosić się do Radnego  o biciu piany. Moje 
wnioski na sesji budŜetowej nie dotyczyły 45 tys. lecz kilkuset tys. zł.   
Przewodniczący  obrad  - przepraszam  
Radny Henryk Fraszek -  proszę o sprawdzenie w wydziale dokładna wysokość  do której wg. 
projektu  winna być płaszczyzna powierzchnia dróg  drogi wokół rynku. 
Czy jest zrobiony odbiór. 
 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
 
Zamknięcie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  
zamknął obrady sesji o godz.: 15.05 
 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 


