Kłobuck 21.09.2020r.
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Kłobucku.
RM. 0012.2.019. 2020
Protokół Nr 19/2020
z posiedzenia
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Kłobucku
odbytej
w dniu 21.09.2020r.
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 18 z posiedzenia komisji w dniu 03.09.2020r
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Kłobuck.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Kłobuck
działalności w zakresie telekomunikacji.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a
pozostających w trawłym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata,
na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
6. Sprawy różne.
Ad.1.
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji J. Kulej o godz. 8;00 otworzył posiedzenie Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powitał wszystkich przybyłych na komisję.
Oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków, co stanowi kworum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia komisji.
Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 18 z posiedzenia komisji w dniu 03.09.2020r
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 18. 03.2020 r.
Ad. 3.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck.
Radny J. Batóg przypomniał, że na statut uchwalony w 2017 roku Wojewoda wniósł
skargę do Wojewódzkiego Sądu Admisistracyjnego. Skarga została przez WSA uchylona,
Wojewoda złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W międzyczasie Rada
opracowała nowy Statut, ktory został przyjęty w maju 2020 roku do którego zostały
wprowadzone zmiany podnoszone przez NSA . Z chwilą anulowania statutu z 2017
roku ,ważność stracił również opracowany statut z 2020 r . Tekst niniejszy statutu został
opracowany na bazie Statutu z 2020, w którym zostały wprowadzone zapisy już
rozstrzygnięte i te które nie były sprzeczne z Wyrokiem NSA.
Przedstawił zarzuty NSA które musiały zostać uwzglednione w opracowywanym Statucie
1. zarzut dotyczył § 61 z zapisu Statutu z 2017 roku dotyczący gospodarki finansowej,
jednostek pomocniczych zapis został zmieniony w § 54 i 56 nowego statutu .
2. zarzut dotyczycący regulacji zasad działania klubu radnych w statucie z 2017 roku
zapis został zmieniony w Statucie z 2020 roku w § 27 .
3. zarzut dotyczący tworzenia, znoszenia i działania jednostek pomocniczych w gminie,
został dopracowany poprzez uzupełnienie zapisu, że z inicjatywą może wystąpić
również 150 mieszkańców.
4. zarzut odnośnie obowiązku radnego do stałego kontaktu z wyborcami, poprawa
zapisu poprzez wykreślenie paragrafu zgodnie ze stwierdzeniem NSA (wolny mandat
radnego z wyboru)
Zaznaczył, że w końcowej części wyroku wskazana została możliwość wprowadzenia
postanowień ,które przywracają pewne regulacje kwestionowane wcześniej przez
wojewodę. Uważa, że tekst został już przygotowany i nie ma konieczności wprowadzania
dalszych zmian.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.4.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Kłobuck działalności w
zakresie telekomunikacji.
Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa
tj. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2020 r. poz. 695.)
oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.)

przez Gminy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego powołane zostało
Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, które jest kontynuacją współpracy
rozpoczętej na etapie realizacji projektu. Powołanie ww. Stowarzyszenia było również
warunkiem wynikającym z zakończonej decyzją z dnia 29.08.2013 r. notyfikacji projektu z
Komisją Europejską oraz potrzebą dalszego rozwoju gmin i wybudowanej infrastruktury.
Organy właścicieli infrastruktury wykonanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury
informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" Za zgodą Komisji
Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. Stowarzyszeni będzie pełnić funkcję tymczasowego
Operatora infrastruktury w celu dalszego rozwoju infrastruktury na terenie Gminy
Kłobuck oraz szerszej współpracy na poziomie Stowarzyszenia. Gmina Kłobuck w efekcie
będzie eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną wykonaną w ramach projektu
„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region
częstochowski" w związku z czym konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru jednostek
samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
Gmina Kłobuck w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
podejmuje się wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji obejmującej:
1) budowę lub eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych
oraz nabywanie praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
2) dostarczanie sieci telekomunikacyjnych lub zapewnianie dostępu do infrastruktury
telekomunikacyjnej;
3) świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnych, usług na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Ad.5.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w
trawłym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych
najemców lub dzierżawców.
Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni 4m2 z przeznaczeniem pod
reklamę ze stawką miesięczną 238,00 zł za m2 (netto) oraz dzierżawy gruntu o pow. 150
m2 z przeznaczeniem pod ogródki działkowe ze stawką roczną 1,60 zł za 30 m2, oraz 0,50
zł za 120 m2 ogółem rocznie 108,00 zł (netto) plus ryczałt za wodę 50,00 zł. Po wyrażeniu
zgody przez Radę Miejską z najemcą i dzierżawcą zostanie zawarta kolejna umowa.
Przedmiotowa powierzchnia została umieszczona w wykazie nieruchomości
przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy podanej do publicznej wiadomości w dniu
04.09.2020 r.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.6.
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji J. Kulej poinformował o utrudnieniach związanych z
przejazdem przez ul. Mickiewicza, Ogrodową i Powstanców Śląskich,spowodowanych
przez zaparkowane samochody po obu stronach ulic. Zaproponiwał rozważenie
możliwości wprowadzenia w tym obrzesze strefy zamieszkania.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego J. Kulej o godz. 8:40 zamknął posiedzenie.
Przewodniczący: J. Kulej
Protokołowała: M. Wrona

Lista obecności

na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 21.09.2020r.
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Józef Batóg

Członek komisji

obecny
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Jerzy Kulej

Przewodniczący komisji

obecny
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Tomasz Parkitny

Członek komisji

4

Grzegorz Dobosz

Członek komisji

5

Tadeusz Praski

Wiceprzewodniczący komisji

6

Barbara Ziętal

Członek komisji

obecny
obecny
obecny
obecna

