
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego                                                                     Kłobuck dn. 17.06.2019r.   
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Miejskiej w Kłobucku.

 RM. 0012.2.007. 2019 

Protokół Nr 7/2019
z posiedzenia

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Kłobucku

odbytej
w dniu 17.06.2019r.

 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny J. Kulej udział wzięli członkowie Komisji 
w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodniczący
 J. Kulej  otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji. Oświadczył, iż zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków, co wobec składu Komisji 
wynoszącego 6 członków stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji. Odczytał porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 03.06.2019r. 
        Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl  
  3.  Ocena gospodarki Łowieckiej na terenie Gminy Kłobuck w świetle nowych przepisów
      Prawo Łowieckie.
  4. Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2018 oraz projektu
      uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania 
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
      przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
      Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego.
  6. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019roku 
  7. Sprawy różne.

Ad.1. 
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący komisji J. Kulej przedstawił porządek posiedzenia 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia 



Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 03.06.2019r. 
 Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl  

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół  Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 03.06.2019r 

 Ad, 3.  

Ocena gospodarki Łowieckiej na terenie Gminy Kłobuck w świetle nowych przepisów
Prawo Łowieckie.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj przedstawiła informację dot. Gospodarki 
Łowieckiej na terenie Gminy Kłobuck.

/ informacja w załączeniu pod protokołem/  

 Ad. 4. 
Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2018 oraz projektu uchwały w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania 

Sekretarz Gminy Kłobuck S. Piątkowska poinformowała, że zgodnie z art. 28a ust. 1 
ustawy o samorzadzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r  burmistrz, co roku do dnia 31 maja 
przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport o stanie gminy Kłobuck został 
przekazany radzie w ustawowym terminie. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, 
na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenie absolutorium 
burmistrzowiu. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, nad którym 
przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raporetem rada przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum 
zaufania rada podejmuje bezwzgledną większością głosów ustawowego składu rady 
gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 

Komisja jednogłośnie pozytywniw zaopiniowała raport o stanie Gminy Kłobuck oraz 
projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania. 

 Ad.5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie 
darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na 
rzecz Powiatu Kłobuckiego.

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska poinformowała, że Zarząd Powiatu Kłobuckiego 
powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce 
nieruchomościami  wystąpił z prośbą o nieodpłatne przekazanie przez Gminę Kłobuck w 
drodze darowizny na cele publiczne ( infrastruktura drogowa) na rzecz Powiatu 
Kłobuckiego prawa własności do nieruchomości położonej w Lgocie w granicy pasa 



drogowego drogi powiatowej. ozn. jako działka Nr 16/7 o pow. 0,0032 ha i Nr 16/9 o pow. 
0,0023 ha.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, 
nieruchomość może być z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1 przedmiotem darowizny na cele 
publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej między Skarbem Państwa, a 
jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie 
darowizny określony zostaje cel darowizny. W przypadku niewykorzystania 
nieruchomości na wskazany cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem art. 2 a. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy utrzymanie dróg publicznych jest celem 
publicznym, zatem uregulowanie ich stanu prawnego na rzecz Powiatu Kłobuckiego jest 
dopuszczalne i możliwe w drodze darowizny.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 Ad.6. 
Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019roku 

Przewodniczący Komisji J. Kulej przedstawił plan pracy komisji na II półrocze 2019 roku

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na II półrocze 2019 roku 
( plan pracy Komisji na II półrocze 2019 w załączeniu pod protokołem )

Ad.7. 
Sprawy różne.

Radny J. Batóg poinformował o nastepujacych sprawach: 
- poprosił o przedstawienie propozycji do pisma Starosty Kłobuckiego KT.7140.3 2019 
  z dnia 21.05.2019w sprawie  zorganizowania spotkania w celu utworzenia "Kłobuckiego
  Związku Powiatowo Gminnego" odnośnie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
  przewozów w transporcie lokalnym. 
- poinformował o inicjatywie społecznej odnośnie utworzenia linii kolejowej na trasie 
  Częstochowa, Herby, Wręczyca i Kłobuck.
- wpłynęła odpowiedź z PKP  z Warszawy w sprawie apelu o możliwości przywrócenia
   linii kolejowej Nr 131 .

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący J. Kulej o godz. 
845  zamknął  posiedzenie komisji.

Protokołowała M. Wrona
Przewodniczył J. Kulej 

Zgodnie  z  §  45  ust.  2  Statutu  Gminy  Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga  przyjęcia  na  najbliższym  
posiedzeniu.   



Lista obecności
                             na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, 
                                Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa 
                                                        i Porządku Publicznego
                                                    odbytego w dniu 17.06.2019r.

Lp. Imię i nazwisko funkcja     podpis

1 Józef Batóg Członek komisji obecny

2 Jerzy Kulej Przewodniczący komisji
obecny

3 Tomasz Parkitny Członek komisji
obecny

4 Grzegorz Dobosz Członek komisji
obecny

5 Tadeusz Praski Wiceprzewodniczący komisji
obecny

6 Barbara Ziętal Członek komisji
obecna


