
 
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego                                                                     Kłobuck dn. 13.01 .2020r.    
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

RM. 0012.2.012. 2020  

 

Protokół Nr 12/2020 

z posiedzenia 

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

odbytej 

w dniu 13.01.2020r. 

  

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.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

  2. Przyjęcie protokołu Nr 11 z posiedzenia komisji w dniu25.11.2019r 
      Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP   

      bip.gminaklobuck.pl. 

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

      nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na zamiane  

      nieruchomości. 

  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 

      bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 

      na rzecz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych. 

  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

       kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiące własność Gminy Kłobuck 

  7. Sprawy różne: 

   - wypracowanie opinii do wniosku osób fizycznych o zmianę miejscowego planu 

     zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwała Nr 253/XX/2004 Rady 

     Miejskiej w Kłobucku z dnia 28.X.2004r działek ozn. w planie symbolem 40R gdzie nie 

     ustala się przeznaczenia i warunków zabudowy.  

  -  wypracowanie opinii do wniosku zarządu Spółki Wodnej wBiałej o jasne stanowisko  

     w sprawie udzielenia dotacji finansowej na rzecz Spółki Wodnej jako celowej pomocy 



     na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Kłobucku w roku 

     2019. 

 -   wypracowanie opinii do wniosku o zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej ul. 

     Bohaterów Bitwy pod Mokrą w sprawie rozważenia możliwości usunięcia znaku B-35 z 

     tabliczką informującą. 

 -   wypracowanie opinii do wniosku o zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej  

      ul. Gen. J. Rómmla w Kłobucku w sprawie rozważenia możliwości przesunięcia znaku 

      D-40 (strefa zamieszkania) w rejon wjazdu do garaży od ul. Rómmla 12 i Przechodniej.  

-     rozpatrzenie wniosku o nabycie z gminnego zasobu części nieruchomości ozn. Nr 

      4438/19 położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck przy ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 

      stanowiącej zieleniec. 
   

Ad. 1.  

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczacy Komisji J. Kujej przedstawił porzędek posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
  

 Ad. 2.  

Przyjęcie protokołu Nr 11 z posiedzenia komisji w dniu25.11.2019r  

Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP   bip.gminaklobuck.pl. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 11 z posiedzenia komisji w dniu 25.11.2019r   

 

 

Ad. 3.  

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska przypomniała, że przed 1990 rokiem przy ul. 

Częstochowskiej zostało wydzielone 9 działek, do których w przetargu zostało zbyte 

prawo użytkowania wieczystego. Po  roku 1990 została dodzielona jeszcze jedna działka 

zbyta na powiększenie nieruchomości przyległej. Do wszystkich pozostałych działek 

prawo użytkowania wieczystego zostało zamienione w prawo własności.  W ubiegłym 

roku doszło do zbycia  prawa użytkowania wieczystego działki Nr 1374/4 na rzecz kolejnej osoby.  

Obecny użytkownik wieczysty, wystąpił z wnioskiem o nabycie prawa własności 

gruntowej (prawo użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości  zostało ustanowione 

w 1989r na okres 40 lat). Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 221/XVIII/2004 Rady Miejskiejw Kłobucku z 

dnia 5.08.2004r działka położona jest na terenie istniejącej zabudowy usługowej z 

dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. Wysokość wnoszonej rocznej opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego wynosi 360,00zł. Art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami wskazuje, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej 

jeśli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Wówczas 



na poczet ceny sprzedaży użytkownikowi wieczystemu zaliczana jest kwota równa 

wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określona według stanu  na 

dzień sprzedaży w myśl. art. 69 ustawy o gospodpodarce nieruchomościami. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.  

Komisja jednoglosnie pozytywnie zaopiniowala projekt uchwały 

 

Ad. 4.  

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  poinformowała, że  związku z geodezyjnym  

wydzieleniem działek zachodzi konieczność doprecyzowania zapisów w ozn. 

ewidencyjnym i powierzchni nieruchomości podlegających zamianie wskazanych w § 1 

uchwały nr 115/XI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 20.08.2019.  Zaznaczyła, że 

obydwie działki będą podlegały wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego, a różnica w 

wartości zamienionych nieruchomości zostanie dopłacona przez właściciela działki, o 

mniejszej  wartości. Do działki gminnej będzie doliczony podatek VAT. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowala projekt uchwały 

 

Ad. 5.  

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli i 

współwłaścicieli nieruchomości przyległych. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska poinformowała, że właściciele i współwłaściciele 

nieruchomości położonych w Kłobucku przy ul.Wały wystąpili z wnioskiem o 

bezprzetargową sprzedaż gruntu użytkowanego na podstawie umów dzierżawy. Teren 

ten usytuowany jest na przedłużeniu ich posesji, a terenem na którym została urządzona 

ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki. Pomiędzy przedmiotowym ciągiem a terenem 

proponowanym do zbycia pozostaje pas jako droga służąca za dojazd do posesji pomiędzy 

ul. Wały a działką nr 923/18. Zaznaczyła, że w zapisie § 2 niniejszej uchwały jest wskazana 

możliwość odpłatnego lub nieodpłatnej poprawy przejazdu i przechodu pasem gruntu o 

szerokości ok 4,5 m na rzecz właścicieli po zbyciu naszych działek.  Możliwość sprzedaży 

przedmiotowego gruntu w trybie bezprzetargowym została pozytywnie zaopiniowana na 

posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 19.03.2019 r.  

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosując za 

nieodpłatnym ustanowienim służebności drogowej  pasem gruntu o szerokosci 4,50m na 

działce ozn. Nr 943/18. 

 



Ad. 6.  

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów najmu na części nieruchomości stanowiące własność Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  poinformowala, że niniejsza uchwała dotyczy 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na  nieruchomości stanowiącej 

własność gminy. Z wnioskiem wystąpił najemca gruntu na ktorym znajdują się 2 pawilony 

każdy o pow. 8,10m2 i 2/17 części gruntu z pow. 619m2 służącego do obsługi tych 

pawilonów. Z najemcą będzie zawierana druga umowa. Obecna umowa zawarta została 

na okres 3 miesięcy, ze stawką czynszu miesięcznego w wysokości 344,15 zł  (netto)  

Nieruchomość została umieszczona w wykazie Nr 14/2019 nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w najem lub dzierżawę, podanym do publicznej wiadomości w dniu 

18.10.2019 r. W świetle art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, zawarcie 

umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, 

wymaga uzyskania zgody rady (do czasu określenia przez Radę Miejską w Kłobucku 

zasad wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości). Zgoda taka jest również 

wymagana, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat, strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowala projekt uchwały. 

 

Ad. 7.  

Sprawy różne: 

 - wypracowanie opinii do wniosku osób fizycznych o zmianę miejscowego planu zagospodarowania  

   przestrzennego uchwalonego uchwała Nr 253/XX/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

   28.X.2004r działek ozn.w  planie symbolem 40R gdzie nie ustala się przeznaczenia i warunków  

   zabudowy.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska poinformowała, że w 2015r  na wniosek jednego z 

wnioskodawców została dokonana zmiana studium. Przedmiotowy teren w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr 

253/XX/2004r Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 28.10.2004 r. oznaczony jest symbolem 

40R- uprawy polowe i położony  jest wzdłuż drogi transportu rolnego stanowiącej 

przedłużenie ul. Gajowej w Kłobucku  do ul. Cielebana. Natomiast w obowiązującym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wnioskowane 

działki oznaczone są symbolem MNU -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

zabudowy usługowej. Wnioskodawcy deklarują pokrycie kosztów przedmiotowego 

opracowania ( teren o pow. około 3 ha 20 ar ).  

 

Komisja jednogłośnie pozytynie zaopiniowała wniosek  

 

 



 - wypracowanie opinii do wniosku zarządu Spółki Wodnej w Białej o jasne stanowisko w sprawie 

    udzielenia dotacji finansowej na rzecz Spółki Wodnej jako celowej pomocy na utrzymanie 

    urzadzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy Kłobuck w roku 2019 

 

Kierownik Wydzialu GOR A. Grabowska  poinformowała, że przewodniczący Spółki 

Wodnej w Białej wnosi o udzielenie jasnego stanowiska w sprawie udzielenia dotacji 

finansowej jako pomocy celowej na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na 

terenie gminy Kłobuck w roku 2019, ponieważ  zamierza z podjętym stanowiskiem 

komisji wystąpić do Starostwa Powiatowego i Wód Polskich o wydanie decyzji. Spółka 

wystąpiła już do Starostwa Powiatowego o ustanowienie opłaty dla Gminy Kłobuck na 

rzecz Spółki Wodnej na jedną z działkę w Białej. Zastanawia się na jakiej podstawie 

przewodniczący tejże Spółki wystąpił o opłatę kiedy na działce gminnej nie ma żadnych 

urządzeń melioracyjnych tj. rowu ani żadnych sączków jedynie to, że działka  leży na 

terenie miejscowości Biała. Zwróciła uwagę, że Spółka Wodna nie zajmuje się 

wykonywaniem cieków tylko ich konserwacją. Ponadto chcąc udzielić dotacji Spółce 

Wodnej  zachodziłaby konieczność podjęcia uchwały  o udzieleniu dotacji i regulaminu 

udzielenia dotacji. Przypomniała, że  przez komisję Zagospodarowania Przestrzennego, 

Rolnictwa Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 

posiedzeniu w dniu 12.08.2019r. zostało wypracowane stanowisko aby Spółka Wodna 

wystąpiła do Rady Sołeckiej o przyznanie  środków finansowych z Funduszu Sołeckiego 

na wsparcie działalności Spółki Wodnej uznając, że Spółka Wodna działa na korzyść ich 

mieszkańców. Przypomniała, że chcąc udzielić dotacji Spółce Wodnej  zachodziłaby 

konieczność podjęcia uchwały  o udzieleniu dotacji i regulaminu jej udzielenia.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski zaporoponował podtrzymanie poprzedniego stanowiska  

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego że spółka może wystąpić do rady sołeckiej z 

wnioskiem o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez Radę Sołecką w Białej  Spółka 

taką dotacje otrzyma ale z funduszu sołeckiego konkretnego sołectwa, a nie z budżetu 

gminy. Uważa, że sołectwo ma środki na takie rzeczy, więc nie widzi sensu aby były one 

przekazywane z ogólnego budżetu gminy. Tym bardziej, że Radni z Sołectwa Białej 

wiedzą o wnioskowanej dotacji i nie proponują jej przekazania. Przewodniczący Spółki 

Wodnej w tej kwestii nie złożył nawet wniosku do Rady Sołeckiej, a wystąpił  ponownie z 

wnioskiem o podjęcie jasnego stanowiska do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Radny Kulej zaznaczył, że wiele prac związanych z oczyszczaniem rowów 

wykonywanych jest przez ZDiGK.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski potwierdził, że wiele rowów jest poczyszczonych przez ZDiGK i 

nie prosimy spółki o takie działania. Tym bardziej za niestosowne uważa obciążenie 

gminy za działkę, która nie posiada urządzeń melioracyjnych. 

 

Komisja jednogłośnie podtrzymała poprzednie stanowisko aby Spółka Wodna w Białej  

wystąpiła z wnioskiem do Rady Sołeckiej w Białej o przyznanie  środków finansowych z 

Funduszu Sołeckiego na wsparcie działalności Spółki Wodnej w Białej.  



 - wypracowanie opinii do wniosku o zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Bohaterów 

   Bitwy pod Mokrą w sprawie rozważenia możliwości usunięcia znaku B-35 z tabliczką 

   informującą. 

 

Dzielnicowy  poinformował, że w związku z licznymi zgłoszeniami w Krajowej Mapie 

Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczącymi nieprawidłowego parkowania w rejonie ul. 

Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4 w Kłobucku, gdzie obowiązuje znak B-35 z dodatkową 

tabliczką informującą, że znak obowiązuje w środy i soboty w godzinach 9;00 -13;00, który 

nie spełnia swojej pierwotnie zakładanej roli, ponieważ kierujący nagminnie parkują 

pojazdy pozostawiając je na dłuższy okres czasu. KPP w Kłobucku wystąpiła z wnioskiem 

o wypracowanie stanowiska oraz odpowiedniego oznakowania, które uwzględniałoby 

również zwiększenie ruchu pojazdów w dni odbywania się targowiska miejskiego, a 

zarazem spełniałoby zamysł ustawionego znaku przez własciciela drogi. Zaproponował 

dwa rozwiązania poporzez wprowadzenie całkowitego zakazu ruchu w dni targowe,   lub 

poprzez całkowite usunięcie istniejącego znaku, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych 

miejsc parkingowych w dni handlowe.  

 

Rady J. Batóg w celu zapewnienie płynności ruchu zaproponował rozważenie możliości 

parkowania tylko po jednej stronie jezdni.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski przypomniał, że przepisu ruchu drogowego zakazują 

pakowania pojazdów w odległosci 10m od skrzyżowania, co rownież dotyczy łuków. 

Natomiast przychyla się do propozycji całkowitego usuniecia istniejącego znaku B-35. 
   

Komisja jednogłośnie pozytynie zaopiniowała propozycję całkowitego usunięcia 

istniejącego znaku  B-35.    

 

 - wypracowanie opinii do wniosku o zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Gen. J. 

   Rómmla w Kłobucku w sprawie rozważenia możliwości przesunięcia znaku D-40 (strefa 

   zamieszkania) w rejon wjazdu do garaży od ul. Rómmla 12 i Przechodniej  
   

Dzielnicowy  poinformował,że wniosek KPP w Kłobucku dotyczy roważenia możliwości 

zmiany usytuowania znaku D-40 ( strefa zamieszkania) i przeniesienia go w rejon wjazdu 

do garaży od ul. Rómmla 12 i ul. Przechodniej 10. Zmiana pozwoli na utworzenie 

kilkunastu miejsc parkingowych wzdłuż wspomnianego bloku mieszkalnego i rozwiąże w 

pewnym stopniu istniejący problem braku miejsc parkingowych.  

Znak oznaczający strefę zamieszkania kończy się wraz z końcem budynku Rómmla  12. 

Zgodnie ze znakiem  D-40 ( strefa zamieszkania dozwolone parkowanie w miejscach 

wyznaczonych) więc nie wolno parkować wzdłuż ul. Rómmla, co jest przestrzegane przez 

osoby parkujące pojazdy ale  tylko w dni gdy nie odbywa się targ. Natomiast w dni 

targowe z uwagi na ustawiony znak B-2 ( zakaz ruchu), w okolicy targowiska miejskiego  

przez co uniemożliwiony zostaje wjazd na teren prywatnego parkingu. Z posiadanych 

informacji wie, że rozważana jest koncepcja poszerzenia parkingu znajdującego się przy 

ul. Rómmla 12 o 4 czy 5 miejsc parkingowych, co nie zaspokoi potrzeb mieszkańców. 

Uważa, że w tym momencie najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie znaku 



D-40 na początek, przed blokiem Rómmla 12, takie rozwiązanie dałoby możliwość 

utworzenia 7- 8 miejsc parkingowych głównie dla przyjezdnych na targowisko miejskie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski uważa, że to spotkanie powinno się odbyć w obecności dyrektora 

OSiRu dlatego, że przed podjęciem decyzji o możliwości przesunięcia istniejącego znaku 

D-40 będzie zachodziła konieczność przeanalizowania obszaru targowiska miejskiego w 

Kłobucku wyznaczonego mapą wskazującą ostatnie miejsce targowe. My nie mamy 

możliwości prawnych aby ukarać osobę, która stoi w niewłaściwym miejscu, a nie da się 

jej przeniesć na targowisko mimo, że są miejsca. Zwrócił uwagę, że konieczne jest 

wprowadzenie ograniczenia terenu aby nie było problemu, że osoby handlujące handlują 

praktycznie aż pod ul. Harcerską i zajmują miejsca parkingowe. 

 

Przewodniczacy J. Kulej  zapytał, czy na terenie targowiska miejskiego mamy wolne 

miejsca handlowe. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na targowisku nie ma pustych stanowisk mogą 

być tylko w danym dniu targowym wolne miejsca już zarezerwowane, z którego w danym 

dniu nie skorzysta osoba, która ma zarezerowane to miejsce. Dlatego też w sytuacji gdy  

ktoś stoi poza rezerwacją czyli poza terenem targowiska bo inaczej nie może, a chce 

handlować może skorzystać z takiego miejsca.  

 

Przewodniczacy Komisji J. Kulej  zaznaczył, że sprzedawcy  chcą mieć stałe miejsce a w 

tym przypadku taka osoba nie będzie miała stałego miejsca.  

 

Burmistrza J. Zakrzewski odpowiedział, że dzisiaj Ci sprzedawcy też nie mają stałych 

miejsc gdyż wykorzystują wolne miejsca poza terenem targowiska i zajmują miejsca 

parkingowe. Zaproponował przeniesienie punktu na kolejne posiedzenie komisji w celu 

konieczności przeanalizowania możliwości zmiany granic targowiska miejskiego w 

Kłobucku.  

 

Przewodniczący Komisji J. Kulej  zaproponował przeniesienie punktu na kolejne 

posiedzenie komisji z udzialem Dyrektor OSiR w celu konieczności przeanalizowania 

możliwości zmiany granic targowiska miejskiego w Kłobucku.  
  

- rozpatrzenie wniosku o nabycie z gminnego zasobu części nieruchomości ozn. Nr 4438/19  

   położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck przy ul. Boh. Bitwy pod Mokrą stanowiącej zieleniec. 

 

Przewodniczący Komisji J. Kulej przypomniał, że wniosek był rozpatrywany na 

posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 17.09.2019r. Wówczas 

komisja wstrzymała się z opinią do czasu poznania opinii Zarządu Osiedla Nr 2  

 

Kierownik Wydzialu GPN A. Jagielska poinformowała, że Mieszkańcy Osiedla Nr 2 

negatywnie zaopiniowali możliwość zbycia pasa gruntu szerokości 4 m stanowiacego 

część z nieruchomosci Nr 4439/19 ( stanowiącej zieleniec).  celu poprawy dojazdu do 

nieruchomości zabudowanej 3 pawilonami. Obecnie pawilony obsługiwane są drogą o 



szerokości 6,5 m do 8 m stanowiącej współwłasność właścicieli nieruchomości 

zabudowanej pawilonami  

 

Burmistrza J. Zakrzewski poinformował, że właścicielowi nieruchomości zostało 

zaproponowane pewne rozwiązanie z możliwością  przejazdu przez targowisko, który nie 

skorzystał z propozycji i ponownie w 2019r wystąpił o zgodę.   
  

Komisja jednogłośnie podtrzymała stanowisko mieszkańców Osiedla Nr 2 nagatywnie 

opiniując wniosek.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do wniosku Spółki Wodnej w Białej zapytał 

dlaczego Przewodniczący Spółki Wodnej w Białej nie chce się zwrócić do Rady Sołeckiej o 

dofinansowanie działalności Spółki. 

 

Przewodniczący Spółki Wodnej w Białej odpowiedział, że Spółka działa nie tylko w 

Sołectwie Biała ale także na terenie Gminy Kłobuck uważa, że Rada Sołecka w Białej nie 

jest dla niego stroną.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że środki funduszu sołeckiego są również  

środkami gminnymi. Rada Sołecka danej miejscowości w drodze uchwały może podjąć 

decyzję o dofinansowaniu działalności Spółki uznając sprawę za priorytetową dla 

społeczności lokalnej, a w przypadku odmowy musi ją uzasadnić.  
  

 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący J. Kulej o godz. 9:25 

zamknął  posiedzenie komisji. 

 

Protokołowała M. Wrona 

Przewodniczył J. Kulej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lista obecności 

                             na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,  

                                Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa  

                                                        i Porządku Publicznego 

                                                    odbytego w dniu 13.01.2020r. 

 

 

 

 

 

 

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 
nieobecny 

 

5 

 

Tadeusz Praski 

 

Wiceprzewodniczący komisji 
obecny 

 

6 

 

Barbara Ziętal 

 

Członek komisji 
obecna 
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