Interpelacje i zapytania radnych
z posiedzenia XLVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 9.10.2018
Radny A. Tokarz poruszył następujące sprawy:
- poprosił Dyrektora ZDiGK o ustawienie tabliczek informujących o obowiązku
sprzątania po zwierzętach domowych,
- przypomniał o wycince drzew rosnących przy wspólnocie mieszkaniowej Nr 5 przy
ul. Baczyńskiego.
- w imieniu osoby korzystającej z nowych parkingów dla osób niepełnosprawnych
poinformował o istniejącym utrudnieniu wyjazdu z parkingu spowodowanym jego
blokowaniem od tyłu przez inne pojazdy.
- przypomniał o konieczności uzupełnienia brakującego oświetlenia przy schodach na
Osiedlu Nr 3. Zapytał, czy w tej kwestii zostali już wyłonieni wykonawcy z wolnej ręki.
- zapytał, czy przez Burmistrza została wydana zgoda Komitetom Wyborczym na
korzystanie z tablic informacyjnych.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w kwestii rozstrzygnięć przetargowych na
uzupełnienie brakującego oświetlenia odpowiedział, że zostanie udzielona pisemna
odpowiedź na jakim etapie są uzgodnienia.
W kwestii tablic informacyjnych odpowiedział, że nie rozumie dlaczego na tablicach
informacyjnych Sołectw i Osiedli mają wisieć materiały wyborcze kiedy powinny być
zamieszczane materiały dotyczące obwieszczeń. Wobec powyższego ma pan prawo do
usunięcia materiałów wyborczych wieszanych przez Komitety Wyborcze.
Poinformował, że zakazem propagowania materiałów wyborczych zostały objęte
przystanki autobusowe i tereny obiektów publicznych. Natomiast istnieje możliwość
propagowania materiałów wyborczych na słupach oświetleniowych i ogłoszeniowych ale
za zgodą zarządcy drogi w pasie, której ta infrastruktura się znajduję.
Radna E. Kotkowska w odniesieniu do zakazu wieszania materiałów wyborczych na
tablicach ogłoszeniowych przekonana jest, że SLD wystąpiło pisemnym zapytaniem w
jakich miejscach może zamieszczać materiały wyborcze i uzyskało zgodę na możliwość
umieszczenia również na tablicach ogłoszeniowych.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że są tablice typowo gminne, w których powinny
wisieć ogłoszenia gminne, więc nie chciałby aby Sołtys był podejrzewany o antykampanię
kiedy musiałby zdjąć plakat bo musi powiesić pismo urzędowe tym bardziej, że są to małe
tablice. Natomiast jeśli jest miejsce, a sołtys czy przewodniczący osiedla nie ma nic
przeciwko temu nie należy robić z tego tytułu problemu.
Radna E. Kotkowska zwróciła uwagę, że przez Burmistrza została wydana formalna
zgoda na wieszanie plakatów wyborczych na tablicach informacyjnych. Natomiast jeśli
będzie ważniejsza sprawa, która będzie obwieszczeniem dla mieszkańców i nie będzie
miejsca na jej powieszenie wówczas zasadnym będzie zaklejenie czy zdjęcie plakatu przez

Sołtysa.
Radny A. Tokarz uważa, że Burmistrz źle zrobił wydając taką zgodę to będzie rodzić
pewien chaos. Uważa, że trzeba było tą sprawę skonsultować z Przewodniczącymi osiedli.
Radny W. Dominik w odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Radcy Prawnego do
skargi nawiązał do Wyroku NSA dyrektor jest organem administracji działający w
oparciu o przepisy oświatowe ale również m.in o ustawę o dostępie do informacji
publicznej.
- podziękował Dyrektorowi ZDiGK za udzieloną pisemną odpowiedź.
- przypomniał o konieczności demontażu obrzeży na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego
i ul. Tuwima
- przypomniał o dokonanie pielęgnacyjnych cięć drzew (starych lip) rosnących na rogu
ulicy Czarneckiego i ul. Małej.
- poinformował, że KWW Uczciwy Samorząd jako Komitet wystąpiła do Dyrektora
ZDiGK o wyrażenie zgody na umieszczanie materiałów wyborczych w pasie
drogowym. Z udzielonej w ciągu dwóch tygodni odpowiedzi na większość zapytań
odpowiedź była negatywna wskazując m.in, że ZDiGK nie dysponuje słupami
oświetlenia ulicznego. Natomiast zgodnie z art. 65 KPA obowiązkiem Dyrektora było
przesłanie tego zapytania Burmistrzowi czy bezpośrednio do Wydziału GOR celem
rozpatrzenia według właściwości czego dyrektor nie zrobił. Dzisiaj na dwa tygodnie
przed wyborami trudno będzie znaleźć miejsce aby je zawiesić.
- przypomniał, że trzy lata temu złożył wniosek o uchylenie uchwały dotyczącej
stypendiów dla uczniów najzdolniejszych twierdząc jednak nie bezpodstawnie, że
uchwała nie posiada podstawy prawnej, bo została uchwalona na podstawie Ustawy
o Kulturze Fizycznej, która przestała obowiązywać w czerwcu 2010r. Uchwała z 2014 r
zgodnie z wytycznymi została uchylona przez Wydział Prawny Urzędu
Wojewódzkiego. Wówczas wskazał możliwości podjęcia innych aktów prawa
miejscowego czego nie udało się zrealizować. Natomiast dzisiaj uchylając uchwałę też
nie było najlepszym pomysłem, bo pozostalibyśmy w próżni prawnej. Szkoda, że
tą sprawę pozostawiamy kolejnej Radzie, która będzie musiała się pochylić nad tą
kwestią.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że projekt uchwały został wycofany z porządku
obrad dzisiejszej Sesji aby nikt nie podejrzewał, że likwidujemy coś nie dając nic w
zamian. Uważa, że trzeba przygotować inną lepszą racjonalniejszą uchwałę. Zwrócił
uwagę, że uchwała nie została uchylona przez Wojewodę, więc uchwała funkcjonuje w
nadal w obiegu prawnym. Dodatkowo pracujemy nad nową uchwałą z możliwością
połączenia działań z Programami Unijnymi, które dają dodatkowe możliwości na rzecz
dzieci i młodzieży. Zwrócił uwagę, że w okresie wyborczym nie są wręczane stypendia.
Stypendia zostaną wręczone na zasadach starych ale po przeprowadzonych wyborach.
Niemniej jednak będziemy mieć czas aby uchwalić nową uchwałę aby w nowym roku
ewentualnie na innych zasadach stypendium było wręczane przez Burmistrza w formie
ustalanej przez Dyrektorów poszczególnych placówek. W odniesieniu do materiałów

wyborczych odpowiedział, że jego plakatów również nie ma na słupach oświetleniowych
mimo że jego Komitet Wyborczy wystąpił również z takim pismem, na które otrzymał
identyczną odpowiedź. Odpowiedział, że żaden Komitet Wyborczy nie uzyskuje zgody na
udostępnienie ogrodzeń publicznych na takiego rodzaju działania.
Radny W. Dominik bardzo dobrze, że w ten sposób zostaje ograniczona możliwość
zaśmiecania miasta ale jego Komitet chciałby uzyskać taką zgodę jaką otrzymały inne
Komitety.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jeśli to pismo zostanie mu przekazane to
wciągu dwóch dni zostanie wydana pozytywna decyzja.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski odpowiedział, że przycinka drzew przy ul.
Czarneckiego zostanie wykonana między listopadem a lutym przyszłego roku.
Radny M. Strzelczyk w imieniu mieszkańców Sołectwa Zakrzew i Rybno zapytał dlaczego
do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi na pismo złożone w miesiącu sierpniu 2018
odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w tych sołectwach.
Skarbnik K. Jagusiak przykre, że radny nie zna procedury uchwalania budżetu.
Odpowiedziała, że pismo, które wpłynęło w sierpniu zostało uznane jako wniosek do
budżetu. Nowa rada otrzyma zestawienie wniosków, które będzie analizowane na
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Natomiast udzielenie konkretnej odpowiedź na
złożone pismo będzie możliwe po uchwaleniu budżetu na rok 2019.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że przykre jest, że radny będąc na zebraniu w
Rybnej nie słyszał głosów mieszkańców, którzy zdają sobie sprawę, że jest to miejscowość
bardzo oddalona i koszt budowy kanalizacji w tej miejscowości będą bardzo duże i
oczekują aby skonstruować tak system kanalizacyjny aby mogli przystąpić do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto bez pomocy Funduszy Unijnych gmina nie
jest w stanie udźwignąć takiej inwestycji. Kanalizacja na Zakrzew była szacowana na
kwotę 7.000.000,00zł, a w tej chwili jest to wartość około 10.000.000,00zł. Dlatego też będzie
zachodziła konieczność zmiany aglomeracji aby Rybno pozostało poza aglomeracją.
Wówczas będzie istniała możliwość wprowadzenia przydomowych oczyszczalni i
przystąpienia do realizacji kanalizacji na Zakrzewie. W odpowiedzi do adresatów pisma
poinformował, że zostanie udzielona pisemna informacja jakie są niezbędne czynności aby
doszło do realizacji tego zadania.
Radna D. Kasprzyk nawiązaniu do hasła wyborczego poprosiła aby Burmistrz w
pierwszej kolejności przystąpił do zmiany Kłobucka od strony ul. Witosa.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, zadanie dotyczące ul. Witosa obręb Kłobuck
będzie jednym z priorytetów zadań drogowych w najbliższych latach. Z uwagi, że
zadanie zostało ujęte WPF w tym roku istnieje szansa złożenia zlecenia na wykonanie

projektu.
Radna E. Kotkowska podziękowała za udzieloną odpowiedź odnośnie poniesionych
wydatków inwestycyjnych w sołectwach i osiedlach. Poinformowała, że z przygotowanej
informacji wynika, że w Sołectwo Niwa i kilka innych miejscowościach zostało
potraktowanych po macoszemu w ciągu tej kadencji. Pomimo, że Burmistrz uczestniczył
w spotkaniach z mieszkańcami nie udało się zrealizować wielu kluczowych potrzeb
mieszkańców. Nawet dzisiejsza informacja, że nie zostanie zrealizowane odwodnienie
mimo że to zadanie zostało wpisane do budżetu już w marcu. Natomiast cieszy to, że
wspólnymi siłami udało się zrealizować bardzo dużo widocznych dla miasta inwestycji.
Rada podjęła wiele dobrych uchwał i decyzji, z których większość jest prawidłowo
wykonywana, co jest główną zasługą pracowników gminy, za co dziękuje
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że doskonale rozumie rozgoryczenie ale udało się
zrobić tyle jakie były możliwości techniczne i organizacyjne, a nie tylko finansowe.
Skupialiśmy się na realizacji inwestycji, które były gotowe do wykonania. W tym
przypadku nie udało się zrealizować zadania gdyż nie została rozstrzygnięta procedura
przetargowa. Niemniej jednak nie zapominany i będziemy starać się wyłonić wykonawcę.
Radny J. Kulej zapytał, czy zostały wpisane wydatki WPF na realizacje połączenia
drogowego.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że zadanie nie zostało wprowadzone do WPF z
uwagi, że nie mamy kosztorysu, bo projektant nadal nie skończył projektu. Zwrócił
uwagę, że ta inwestycja zostanie złożona do dofinansowania jeśli zostanie wprowadzony
w życie nowy Program Rządowy.
Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że WPF na rok 2019 wpisanych jest 9.259.596,00zł
wydatków majątkowych, co angażuje blisko 6.000.000,00zł środków własnych. Większość
wpisanych inwestycji angażujących najwięcej środków są inwestycjami kontynuowanymi
które mają podpisane umowy i zaciągnięte zobowiązania i z tego zrezygnować nie
można. Zwróciła uwagę, że rok 2019 nie będzie miał nowych wielkich inwestycji chyba, że
z dofinansowaniem.
Radna B. Błaszczykowska zwróciła uwagę, że również nie została ujęta budowa1 20m
odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Szkolnej o której
wykonanie wnioskuje od 4 lat. Poprosiła o ujęcie tego zadania w budżecie na rok 2019 jak
również wykonanie remontu ul. Powstańców Śląskich.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w pierwszej kolejności trzeba będzie zleć
wykonanie projektu aby móc przystąpić do planowania realizacji.
Radny A. Tokarz w odniesieniu do wypowiedzi Pani Skarbnik „że 2019r raczej nie będzie
inwestycji bez dotacji” powiedział, że historia koło zatoczy gdyż za 5 lat w piątym roku
zostaną zaciągnięte kredyty i znowu inwestycje pójdą, bo będą wybory.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że wiele inwestycji zostało wykonanych dużo
wcześniej. Trudno jest mówić, że przez cztery lata było mało zrealizowanych inwestycji.
Zwrócił uwagę, że kumulacja tych inwestycji w ostatnim roku była spowodowana
różnymi czynnikami. Zaznaczył, że gdyby projekt ul. Prusa i Witosa w Łobodnie,
targowiska miejskiego czy ul. Długosza został skończony rok temu ta inwestycja byłaby
już zakończona. W ostatnim roku nastąpiła realizacja już przygotowywanych inwestycji.
Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że według umieszczonego na facebooku przez
jednego z kandydatów na radnego z innej gminy rankingu gmin według stanu zadłużenia
na koniec 2017r Gmina Kłobuck z Powiatu Kłobuckiego jest jedną z najmniej zadłużonych
gmin gdyż ma około 400,00zł zadłużenia na 1 mieszkańca. Na dzień dzisiejszy Gmina
Kłobuck w 2018 roku jeszcze nie zaciągnęła żadnego kredytu. Osobiście stara się aby
kredyt był wykorzystany w celu inwestycyjnym i żeby gmina nie miała wysokiego
zadłużenia.
Radny A. Tokarz przyznał, że ogromne wydatki ponoszone są w ostatnim okresie kiedy
przychodzi do realizacji inwestycji.
Radny J. Puchała przytoczył aforyzm A. Czechowa „ kto nie umie cieszyć się z cudzych
sukcesów ten gwiżdże na interesy społeczeństwa. Dlatego temu nie wolno powierzać
społecznych spraw”.

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia XLVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 9.12.2018
Sołtys z Kopca A. Rokita poruszyła następujące sprawy:
- w imieniu mieszkańców poprosiła o wyjaśnienie dlaczego Sołectwo Kopiec jako jedyne
w gminie zostało w 100% odrzucone, zaniedbane i zapomniane. Jako Sołectwo Kopiec
przez cztery lata zostało wyeliminowane z wydatków inwestycyjnych bez realizacji
kanalizacji, dróg, chodników, budynku do zebrań mieszkańców, przycinki drzew i
wykoszenia poboczy i wielu innych w corocznie ponawianych pismach. Również mimo
telefonicznych próśb nie naprawiono pobocza przy ul. Salezjańskiej w obrębie Kościoła,
a do dnia dzisiejszego nie zrealizowano tegorocznego Funduszu Sołeckiego.
Zaznaczyła, że Sołectwo Kopiec jest pięknym Sołectwem ze znaczącą historią, o której nikt
nie pamięta nie pisze w książkach w prasie, a spycha w zapomnienie mieszkańców i
zarazem podatników Urzędu Miejskiego. Czyżby chodziło o ilość wyborców, a przecież
bez jednego grosza nie ma jednego złotego tylko jest 99 groszy. Poprosiła, aby zapamiętać,
że mali będą wielkimi, a tylko wyrodna matka maltretuje i morduje swoje dzieci.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że przykro się słucha takich stwierdzeń, kiedy nie
zauważa się takich rzeczy jak opracowanie projektu potężnej inwestycji drogowej na
terenie Sołectwa Kopiec, który to projekt został zakończony i zostało wydane pozwolenie
na budowę. Ponadto zaplanowana wymiana oświetlenia w całej gminie dotyczyła
również Sołectwa Kopiec, są wykonywane cząstkowe remonty dróg. Zaznaczył, że nie
naszą winą jest, że nie został zrealizowany Fundusz Sołecki, bo mieszkańcy nie chcą
sprzedać kawałka gruntu. Uważa, że trzeba być obiektywnym. Osobiście chciałby aby to
oceniać sprawiedliwie. Zapytał, czy nie ma wykonanego projektu na drogę Salezjańską
koło Księży wraz z regulacją stanów prawnych i wykupem terenów pod drogę, na który
przeznaczone zostały środki gminne. Zwrócił uwagę, że nie naszą winą jest, że gmina nie
posiada żadnego terenu, na którym można byłoby postawić kontener służący do
organizowania spotkań wiejskich. Ponadto Księża nie mają problemu z użyczeniem sali
do zorganizowania zebrania wiejskiego. Uważa, że Sołectwo jest małą społecznością ale to
nie oznacza, że są zapomniani. Przypomniał że na ostatnim zebraniu została
przeprowadzona rozmowa odnośnie oświetlenia ul. Salezjańskiej.
Sołtys z Kopca A. Rokita dodała, że z otrzymanej informacji odnośnie wydatków
majątkowych i inwestycyjnych w poszczególnych latach wynika, że Sołectwo Kopiec jest
jedynym sołectwem, które ma same „0”, a to co jest robione z Funduszu Sołeckiego to
robią to wszystkie miejscowości. Natomiast inną sprawą jest podjęcie decyzji
inwestycyjnej.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że trudno jest rozgraniczać Fundusz Sołecki z
inwestycjami. W Sołectwie Kopiec nie ma wpisanych kosztów projektu inwestycji
drogowej, bo jest wpisana do ogólnej puli. Wykonany projekt został zapłacony w całości.

Projekt obejmuje poszczególne odcinki tj. odcinek drogi Białej i Kopca oraz części
Borowianki.
Kierownik A. Jagielska zwróciła uwagę, że dla części Kopca została zakończona
procedura opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego, który
zapewne zostanie przedstawiony i uchwalony na jednym z pierwszych posiedzeń sesji
nowej kadencji na co zostały również przeznaczone środki w budżecie gminy w granicach
około 30.000,00zł.
Sołtys z Łobodna B. Ziętal w imieniu mieszkańców zapytała, jakie zostały podjęte decyzje
odnośnie działki i budynków po Kółku Rolniczym, oraz czy w tym roku dojdzie do
realizacji ul. Prusa i Witosa w Łobodnie. Zwróciła uwagę, że na zebraniu wiejskim została
podjęta uchwała wyrażająca zgodę na dzierżawę budynku na 10 lat.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że Rada poparła propozycję mieszkańców,
obecnie jest przygotowywany przetarg na wydzierżawienie tego obiektu na 10 lat. W
kwestii ul. Prusa i Witosa odpowiedział, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu jeśli
wszystkie procedury przetargowe zostaną zakończone zostanie podpisana umowa i
inwestor będzie mógł przystąpić do realizacji tej inwestycji. Zwrócił uwagę, że w I Etapie
zaplanowana została ul. Witosa a ul. Prusa zostanie pozostawiona na rok przyszły.
Sołtys z Łobodna B. Ziętal poprosiła o interwencję policji w obiektach po Kółku
Rolniczym.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że teren ten jest często patrolowany przez Policję z
uwagi na nasz Ośrodek Sportu, niemniej jednak prośba zostanie przekazana.
Radny J. Soluch w odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Pani Sołtys A. Rokity
przyznał, że w bieżącej kadencji na Kopcu nie było poważniejszej inwestycji. Natomiast
został wykonany projekt na ul. Salezjańską wraz z budową chodnika i naprawą dwóch
mostów, budową oświetlenia, budową chodnika biegnącego przez cały Kopiec oraz
budową odcinka oświetlenie ul. Parkowej za Księżmi.

