
Projekt
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego                                                                     Kłobuck dn. 27.04.2020r.  
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Miejskiej w Kłobucku.

RM. 0012.2.015. 2020 

Protokół Nr 15/2020
z posiedzenia

trybie zdalnym
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej w Kłobucku
odbytej

w dniu 24 .04.2020r.
 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny J. Kulej udział wzięli członkowie Komisji. 
Przewodniczący J. Kulej  otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji. Oświadczył, iż 
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 14 z posiedzenia komisji w dniu 09.03.2020r
      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 wynajęcie
      lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres
     3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.  
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
     142/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019r ( Dz. Urz. Woj. Śl. z
     2019 r., poz. 7755) w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji
     celowych w 2020 r na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu
     ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji 
     systemów grzewczych, w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy
     Kłobuck, realizowanycxh przez osoby fizyczne, zmienionej uchwałą nr 160/XVI/2019
     Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia ( Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r., poz. 343).
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
      175/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 marca 2020r. w sprawie określenia
      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      składanej przez właściciela nieruchomości 
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Stautu Gminy



      Kłobuck
  7. Sprawy różne
- rozpatrzenie wniosku dotyczącego montażu progu zwalniającego na drodze gminnej 
   ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku w obrębie Przedszkola Nr 4  w Kłobucku.
Ad.1.
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący Komisji J. Kulej przedstawił porządek posiedzenia.
Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu Nr 14 z posiedzenia komisji w dniu 09.03.2020r 
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.     

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 14 z posiedzenia komisji w dniu 9.03.2020r.
  
Ad. 3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęciem lub 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 
dotychczasowych najemców lub dzierżawców.  

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska. poinformowała, że  niniejszy projekt uchwały 
dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres 3 lat 
na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Kłobuck: Omówiła opisane w § 1ust.  1 i 2 nieruchomości gminne, na 
które proponowane są umowy najmu lub dzierżawy na rzecz dotychczasowych najemców
lub dzierżawców na kolejny 3 letni okres. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.4 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 142/XIV/2019 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019r ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 7755) w sprawie
zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r na dofinansowanie 
kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, 
polegających na modernizacji  systemów grzewczych, w budynkach i lokalach mieszkalnych na 
terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne, zmienionej uchwałą nr 160/XVI/2019 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia ( Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r., poz. 343)

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj poinformowała, że zmiana treści uchwały 
dotyczy zwiększenia kwoty dofinansowania  do  80% kosztów poniesionych przez 
Wnioskodawcę na zakup nowego źródła ciepła – kotła na paliwo stałe, jednak nie więcej 
niż 6. 000,00 zł oraz do 90 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę, jednak 
nie więcej niż 8. 000,00 zł w przypadku pozostałych źródeł ciepła.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



Ad.5
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 175/XIX/2020 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 marca 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   składanej przez właściciela nieruchomości .

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj poinformowała, że w związku z 
zaistniałymi omyłkami, konieczne jest skorygowanie zapisów Uchwały Nr 175/XIX/2020 w
Rady Miejskiej w Kłobucku sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
podjętej w dniu 12 marca 2019r. W § 1 nie wpisano numeru załącznika do uchwały 
natomiast w § 7 wpisano podwójny termin wejścia w życie  w/w uchwały. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.6
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Stautu Gminy Kłobuck.

Przewodniczący Komisji Statutowej J. Soluch poinformował, że projekt uchwały został 
podpisany przez trzech radnych, a nie przez komisję, która została powołana do 
nowelizacji statutu podjętego w 2017r.  Uchwalony w dniu 21 marca 2017 r. uchwałą Rady 
Miejskiej w Kłobucku nr 291/XXX/2017 Statut Gminy Kłobuck został zaskarżony przez 
Wojewodę Śląskiego do sądu administracyjnego. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2017 r, 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę organu nadzoru na uchwałę
Nr  291/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w całości. W wyniku
wniesionej przez Wojewodę Śląskiego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu I instancji, 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 25 lutego 2020 r. uchylił 
wyrok WSA w Gliwicach i stwierdził nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Śląskiego 
uchwały w całości. Wyrok w tej sprawie nie został dotychczas doręczony Gminie Kłobuck.
Jest to jednak wyrok prawomocny, co powoduje, że od dnia jego wydania należy uznać 
Statut przyjęty przez Radę Miejską w dniu 21 marca 2017 r. za nieobowiązujący. Z uwagi 
na fakt, że poprzednio uchwalony Statut Gminy Kłobuck uchwała Nr 101/XII/2007 Rady 
Miejskiej w Kłobucku  z dnia 23 października  2007 r.  w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Kłobuck  zawiera przepisy, które na skutek późniejszych nowelizacji ustaw, przede
wszystkim ustawy o samorządzie gminnym, stanęły w sprzeczności z przepisami 
wyższego rzędu, jak również z uwagi na brak przepisów, których ujęcie w statucie jest 
obligatoryjne, powstała potrzeba pilnego uchwalenia nowego Statutu Gminy. Przy 
opracowywaniu projektu nowego Statutu Gminy Kłobuck wykorzystano wcześniejsze 
nowelizacje uchwały Nr 291/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r.,
jak również efekty pracy komisji ds. nowelizacji statutu powołanej uchwałą Nr 42/V/2019 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.02.2019 r. Uwzględniono także wyniki głosowań 
przeprowadzonych na sesjach Rady w dniach 12.11.2019r i 11.02.2020r. Zaznaczył, że w 
przypadku zgłoszenia kolejnych propozycji zmian będzie zachodziła konieczność 
powołania nowej komisji Statutowej ds. nowelizacji Statutu. 



Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 7. 
Sprawy różne

- rozpatrzenie wniosku dotyczącego montażu progu zwalniającego na drodze gminnej 
   ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku w obrębie Przedszkola Nr 4  w Kłobucku.

Przewodniczący Komisji J. Kulej poinformował, że z wnioskiem o zamontowanie progów
zwalniających na ul. E Orzeszkowej ( w pobliżu przedszkola) w celu poprawy 
bezpieczeństwa dzieci, oraz  rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego 
Nr 4 w Kłobucku zwróciła się Dyrektor Przedszkola Nr 4. 

Radny J. Batóg uzupełnił, że mimo ograniczonej prędkości do 30km /h wielu kierowców 
nie stosuje się do przepisu stwarzając zagrożenie dla rodziców wyjeżdżających z parkingu
przedszkola. Osobiście widzi potrzebę montażu progów zwalniających po obu stronach. 
tj. od strony ul. Zamkowej i od końca ul. E. Orzeszkowej.

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że z uwagi, że na ul. E. Orzeszkowej jest już 
zamontowany 1 próg zwalniający, więc będzie zachodziła konieczność przeanalizowania 
możliwości i racjonalności montażu dwóch progów zwalniających.  

Komisja jednogłośnie poparła propozycję przeanalizowania możliwości i racjonalności 
montażu progów zwalniających. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego  Rolnictwa,  Infrastruktury  Komunalnej,  Bezpieczeństwa  i  Porządku
Publicznego J. Kulej o godz. 11:45 zamknął  posiedzenie.  
 

       Przewodniczący:  J. Kulej                       
      Protokołowała:     M. Wrona 

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


