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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Zmiany w porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji z dnia 18.08.2015r. 

                / projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

                w BIP www.bip.klobuck.akcessnet.net/ Prawo Lokalne – projekty   

                protokołów z Sesji i Komisji Rady Miejskiej. 

4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia 

                naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr 52/IX/2015 z dnia 29 kwietnia 

                2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

                zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck. - ok. godz.12:00 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

    Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

          10. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej  

                Straży Pożarnej w Kłobucku. 

          11. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej 

                Straży Pożarnej w Lgocie. 

          12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w 

                Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej  

                prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck. 

          13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

          14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 Rady Miejskiej  

                w Kłobucku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu dla  

                rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej  

                Rodziny”. 

          15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 463/XLVII/2014 Rady  

                Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie regulaminu utrzymania  

                czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck. 

          16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady  

                Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu  

                i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

                od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck zagospodarowania  

                tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

                opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

          17. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w  

                Częstochowie na kadencję 2016-2019.  

          18. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

                Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016- 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


                 2019. 

           19. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

                 Częstochowie na kadencję 2016-2019. 

           20. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w  

                 Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016- 

                 2019. 

           21. Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie nadania nazwy  

                „Kłobuck-Częstochowa” węzłowi autostrada A1 w Lgocie. 

           22. Wolne wnioski i oświadczenia. 

           23. Sprawy różne 

           24. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porządek obrad Sesji ( po poprawkach) 

 

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Zmiany w porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji z dnia 18.08.2015r. 

                / projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

                w BIP www.bip.klobuck.akcessnet.net/ Prawo Lokalne – projekty   

                protokołów z Sesji i Komisji Rady Miejskiej. 

4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia 

                naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr 52/IX/2015 z dnia 29 kwietnia 

                2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

                zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck. - ok. godz.12:00 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

    Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

          10. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej  

                Straży Pożarnej w Kłobucku. 

          11. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej 

                Straży Pożarnej w Lgocie. 

          12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w 

                Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej  

                prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck. 

          13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

          14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 Rady Miejskiej  

                w Kłobucku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu dla  

                rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej  

                Rodziny”. 

          15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 463/XLVII/2014 Rady  

                Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie regulaminu utrzymania  

                czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck. 

          16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady  

                Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu  

                i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

                od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck zagospodarowania  

                tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

                opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

          17. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w  

                Częstochowie na kadencję 2016-2019.  

          18. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

                Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016- 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


                 2019. 

           19. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

                 Częstochowie na kadencję 2016-2019. 

           20. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w  

                 Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016- 

                 2019. 

           21. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego nadania nazwy  

                  węzłowi autostrada A1 w Lgocie. 

           22. Wolne wnioski i oświadczenia. 

           23. Sprawy różne 

           24. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pkt. 1.  

Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej poprosiła o powstanie i uczczenie minutą ciszy 

pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu byłego radnego dwóch kadencji Rady 

Miejskiej w Kłobucku Pana Janusza Klepacza. Następnie powitała przybyłych gości. 

Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 

radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum 

i pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Pkt.2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Radny T. Wałęga – poprosił o wycofanie z porządku obrad sesji pkt. 8 projekt 

uchwały sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015 z uwagi, że w dniu 

dzisiejszym otrzymał dodatkowe materiały dot. zakupu działki w Kamyku,  z 

którymi chciałby się zapoznać, by móc podjąć odpowiedzialną decyzję, do której 

zobowiązało go złożone ślubowanie radnego. Stwierdził ponadto, że na 

posiedzeniach komisji przy opiniowaniu projektu uchwały w punkcie dotyczącym 

przeznaczenia środków na zakup tej działki wywiązała się szeroka dyskusja. Zwrócił 

uwagę, że taka konstrukcja projektu uchwały powoduje, że radny W. Dominik, który 

poprosił o wyłączenie go z opiniowania projektu uchwały z uwagi na naruszenia 

interesu prawnego poprzez spokrewnienie z osobą sprzedającą działkę, ma  

uniemożliwione głosowanie nad całością projektu uchwały. Zaproponował 

rozważenie możliwości sporządzenia oddzielnego projektu uchwały zmian w planie 

w budżetu, który dotyczyłby tylko sprzedaży tej działki, tak by dana była możliwość 

zagłosowania radnemu w pozostałych propozycjach zmian budżetowych.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – poprosiła radcę prawnego o sprawdzenie zapisu artykułu w 

ustawie o samorządzie gminnym, który mówi, że wyłączną inicjatywę w zakresie 

zmian w planie budżetu ma jedynie organ wykonawczy. Poinformowała, że projekt 

uchwały został przygotowany całościowo, więc trudno jest sztucznie dzielić 

zmniejszenie np. ul. Łąkowej o zaproponowane 220.000,00zł aby utworzyć osobny 

projekt uchwały. Natomiast nie rozpatrzenie uchwały spowoduje, że zabraknie 

środków finansowych na niektórych paragrafach planu szczególnie na paragrafie 

związanym z udzielenie pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu, dlatego, że 

zostały dograne terminy, jeśli chodzi o zapłatę projektów i z podpisaniem umowy na 

dofinansowanie.   

 

Radca Prawny T. Głębocki – uważa, że wykreślenie tego punktu z porządku obrad 

zaszłoby dalej niż cała intencja radnego, ponieważ chodzi tylko o wątpliwość 

dotycząca tylko jednego z punktów tj. o nabycia nieruchomości przez gminę od 



osoby fizycznej, który jest tylko jednym z elementem tej uchwały. Dlatego też uważa, 

że ten wniosek nie dotyczy zmian w porządku obrad, a powinien zostać złożony, 

kiedy będzie, procedowany projekt uchwały. Natomiast rzeczywiście burmistrz ma 

wyłączną inicjatywę w zakresie zmian w budżecie, ale dotyczy to sytuacji, kiedy 

miałyby zostać zmniejszone dochody gminy albo zwiększone wydatki budżetowe i 

wówczas w tym zakresie rada nie powinna wkraczać w kompetencje burmistrza.   

 

Radny T. Wałęga – dodał, że pierwotny wniosek dotyczył wycofania w całości 

projektu uchwały z porządku obrad sesji niemniej poddaje pod rozwagę 

przeprowadzenie dyskusji lub wycofanie tego punktu przy konkretnym 

procedowaniu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015, tak aby 

uchwała  w sprawie zmian w planie budżetu na ten rok została podzielona na dwie 

uchwały, z czego jedna dotyczyłaby tylko zakupu nieruchomości w Kamyku. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – powiedziała, że prezydium nie 

może decydować za radnego. Według interpretacji radcy prawnego wniosek może 

być zgłoszony w punkcie, w którym będzie procedowany projekt uchwały.  

 

Radny A. Tokarz – poparł stanowisko radcy prawnego, aby w punkcie 8 w porządku 

obrad pozostał projekt uchwały. Natomiast podczas procedowania uchwały by 

został złożony wniosek o wykreślenie z załącznika Nr2 poz. dot. przeznaczenia 

kwoty 220.000,00zł na zakup nieruchomości. 

 

Radna E. Kotkowska – powołując się na uchwalone w orzecznictwie sądowym 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Nr 2GSK/984/10 z 2011r uważa, że rada 

jako organ stanowiący może wprowadzać zmiany również do uchwały budżetowej. 

Niemniej jednak inicjatywa uchwałodawcza należy do burmistrza i organu 

wykonawczego. 

 

Radny W. Dominik – zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji pkt 7 

projektu uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego 

uchwałą Nr 52/ IX/ 2015 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do czasu przedstawianie opinii 

prawnej, dotyczącej skutków ewentualnego przyjęcia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa i skutków finansowych związanych z uchwalonymi już planami 

miejscowymi w oparciu o uchwalone studium i planami, które aktualnie są 

procedowane, ponieważ na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

nie została wypracowana opinia z uwagi na brak opinii prawnej.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – zaproponowała, aby w pkt. 21 w 

miejsce stanowiska Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie nadania nazwy „Kłobuck-

Częstochowa” węzłowi autostrada A1 w Lgocie był procedowany projekt uchwały w 

sprawie stanowiska dotyczącego nazwy węzła autostrady A1 w Lgocie 



Radny J. Soluch – w odniesieniu do wniosku radnego W. Dominika przyznał, że 

komisja nie wypracowała opinii, bo wszyscy członkowie Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego wstrzymali się od głosu, że względu na brak opinii prawnej od  

radcy prawnego. Niemniej jednak skoro studium rozpatrywane było z opiniami 

radcy prawnego, a uchwała przy uchwalaniu studium była podjęta prawidłowo, 

więc ten temat był dobrze znany radzie. Uważa, że wprowadzony punkt do 

porządku obrad powinien być dzisiaj rozpatrywany, bo jeśli zostanie wycofany 

osobiście nie widzi powrotu, aby był rozpatrywany w późniejszym terminie. 

Poprosił o opinię w tej kwestii radcy prawnego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poprosiła radcę prawnego o opinię 

czy rada miejska będzie miała czas i będzie jeszcze mogła powrócić do tematu w 

sprawie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego 

uchwałą Nr 52/IX/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kłobuck. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, że art. 101 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym, który stanowi o skardze jak również o wezwaniu do usunięcia naruszenia 

prawa w związku z podjętą uchwałą odsyła do przepisów o terminach o załatwianiu 

spraw w postępowaniu administracyjnym, w którym zostały przewidziane dwa 

podstawowe terminy tj. jedno miesięczny i dwu miesięczny. Natomiast zgodnie już z 

ugruntowanym orzecznictwem zarówno organów odwoławczych jak i sądów 

administracyjnych zawsze ilekroć organ nie jest wstanie załatwić sprawy wciągu 1 

miesiąca to powinien poinformować stronę o przewidywanym terminie załatwienia 

tej sprawy, co zostało uczynione w tej sprawie i strona została poinformowana, że 

przewidywany termin załatwienia sprawy jest do 30.09 br i że dzisiejsza Sesja 

zakończy tą sprawę, by wydane stanowisko rady umożliwiło skarżącemu podjęcie 

dalszych środków. Zaznaczył, że aby zaskarżyć uchwałę rady skarżącemu nie jest 

bezwzględnie potrzebne stanowisko rady, ponieważ w razie, gdyby takie 

stanowisko rady nie wpłynęło skarżący ma 60 dni od daty złożenia wezwania na 

wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego. Zakładając, że rada chce się 

ustosunkować do wezwania do usunięcia naruszenia, a skoro strona została już 

powiadomiona o przedłużeniu terminu uważa, że rada powinna zmierzać do 

zakończenia tej sprawy na dzisiejszej sesji. Natomiast, jeśli rada z ważnych przyczyn 

podejmie inną decyzję wówczas Kodeks Postępowania Administracyjnego, do 

którego odsyła ustawa o samorządzie gminnym nie określa ile może być takich 

przesunięć. Natomiast z praktyki różnych organów administracji publicznej może 

powiedzieć, że zna takie sytuacje, kiedy wielokrotnie były przedłużane terminy, 

ponieważ nie było można załatwić sprawy w poprzednio przewidywanym terminie. 

Osobiście ze względu na wagę całej sprawy i to, że warunkuje dalszy tryb związany 

ze złożeniem skargi do Sądu Administracyjnego uważa, że skoro strona już była 

informowana o tym terminie to rada powinna zmierzać do załatwienia sprawy na 



dzisiejszym posiedzeniu sesji. Natomiast jeśli z powodów bardzo istotnych 

merytorycznych to nie będzie możliwe wówczas należy poinformować stronę o 

nowym terminie załatwienia wezwania.   

 

Radny W. Dominik – powiedział, że nie wiedząc, że osoba zgodnie KPA była już 

informowana o terminie załatwienia wezwania wycofał wniosek o wykreślenie 

punktu z porządku obrad Sesji. Zaznaczył, że mając własne wyrobione zdanie chciał 

aby pozostali radni mieli również tą szanse. Niemniej jednak ma nadzieje, że sprawa 

zostanie dokładnie wyjaśniona przy procedowaniu uchwały 

 

Za wprowadzeniem poprawy zapisu w pkt 21 porządku obrad sesji na zapis  

projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego nazwy węzła autostrady A1 w 

Lgocie głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Zapis Pkt. 21 został zmieniony  

 

Za przyjęciem porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wwrraazz  zz  

wwpprroowwaaddzzoonnąą  zzmmiiaannąą  głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było   

Porządek został przyjęty.  

 

 

Pkt.3.  

Przyjęcie protokołu z XII Sesji z dnia 18.08.2015r. / projekt protokołu umieszczono na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w BIP www.bip.klobuck.akcessnet.net/ Prawo Lokalne 

– projekty protokołów z Sesji i Komisji Rady Miejskiej. 

 

Za przyjęciem protokołu z obrad XII Sesji z dnia 18.08.2015r głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

 

Pkt.4. 

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował o bieżących sprawach Gminy  

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem: 

 

Radny M. Wożniak – poprosił, aby informacja burmistrza była przekazywana 

radnym przed zakończeniem sesji w wersji papierowej. 

Zapytał, czy jako radny będzie miał wgląd do projektu strony internetowej urzędu 

miejskiego i będzie możliwość wnoszenia uwag do tego projektu. 

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do informacji odpowiedział, że będzie ona 

kserowana i przekazana radnym w dniu sesji. Natomiast strona internetowa urzędu 

ma być jego wizytówką, więc ma nadzieje, że wykonawca wykonana taką stronę, 

która spełni wszystkich oczekiwania. Niemniej jednak na pewno będzie istniała 

możliwość wniesienia uwag, jednakże takich, które nie będą burzyły warunków, 

koniecznych do spełnienia w wyniku uzyskanego dofinansowania. 

 

Radny A. Tokarz- w nawiązaniu do zamierzeń inwestycyjnych między innymi do 

zamierzenia budowy budynku wielolokalowego przy ul. Spacerowej przypomniał, 

że przeciwko tej inwestycji został złożony protest mieszkańców wspólnoty 

mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 1, który przybrał formę uchwały tej wspólnoty. 

Przypomniał, że w tej sprawie osobiście rozmawiał z Burmistrzem, wówczas 

burmistrz oświadczył, że nie wyrazi zgody na sprzedaż tego terenu, co będzie 

skutkowało nie uzyskaniem pozwolenia na budowę i de facto uwzględni sprzeciw 

mieszkańców. Poprosił o publiczne podtrzymanie danego wcześniej stanowiska, że 

teren nie zostanie sprzedany pod realizację tej inwestycji. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że w informacji zawarta była kwestia dot. 

wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu nie dotyczyła ona sprzedaży ani zakupu. Warunki 

zabudowy muszą zostać wydane każdemu inwestorowi, który się o nie zwróci. 

Natomiast, jeśli chodzi o sprzedaż tego terenu decyzja czy on zostanie sprzedany 

zostanie podjęta przez radę. Niemniej jednak podejrzewa, że skoro inwestor wystąpił 

o warunki zabudowy na pewno sprawdza czy będzie istniała możliwość budowy na 

tym terenie. Natomiast skoro na dzień dzisiejszy nie wpłynął żaden wniosek o zakup 

tego terenu, więc nie ma, co zadeklarować. Natomiast skoro jest protest 

mieszkańców i mieszkańcy nie życzą sobie kolejnego bloku nie będzie nikogo na siłę 

uszczęśliwiał. Zwrócił uwagę, że jeśli będą protesty mieszkańców radny będzie 

musiał przekonać pozostałych radnych do stanowiska mieszkańców.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – dodała, że decyzja o warunkach zabudowy 

nie narusza prawa własności i nie daje inwestorowi możliwości egzekwowania 

jakichkolwiek roszczeń. Natomiast, jeśli chodzi o ten teren, o który wystąpił inwestor 

poinformowała, że nie została jeszcze podjęta uchwała o przeznaczeniu tego terenu 

do sprzedaży, więc z chwila złożenia wniosku rada zdecyduje o przeznaczeniu lub 

odmowie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.  

 

Radny W. Dominik – poparł wniosek radnego M. Wożniaka, aby informacja w 

formie papierowej była przekazywana radnym przed rozpoczęciem sesji. 

Zapytał, jakiego terenu dotyczy projekt wodociągu, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w Borowiance i czy jest realizowany w pasie drogowym jakieś ulicy. 

   



Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że warunki zabudowy zostały wydane na 

wniosek prywatnego przedsiębiorcy, który nosi się z zamiarem budowy ciągu 

domów jednorodzinnych z związku, z czym chce ten teren uzbroić. Pomimo faktu, iż 

uzyskał decyzję o warunkach zabudowy tylko dla części terenu zamierza 

wybudować kanalizację sanitarną, która w przyszłości umożliwi mu w sytuacji 

rozbudowy podłączyć pozostałe budynki. 

W odniesieniu do informacji odpowiedział, że informacja uzupełniana jest na bieżąco 

i trudno będzie ją przekazać przed rozpoczęciem sesji. Niemniej jednak będzie 

przekazywana radnym najszybciej jak tylko to będzie możliwe. 

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – w odniesieniu do przetargu na zagospodarowanie 

odpadów komunalnych uważa, że dobrze się stało, że przetarg został ogłoszony na 

dłuższy okres czasu, ponieważ wpłynęła korzystna dla gminy oferta. Natomiast ma 

nadzieję, że po podpisaniu umowy zostanie przeanalizowana możliwość obniżenia 

dla mieszkańca od nowego roku opłaty za odbiór odpadów komunalnych.  

W odniesieniu do podłączeń kanalizacyjnych i uzyskania efektu ekologicznego 

zwrócił uwagę, że do uzyskania efektu ekologicznego jest potrzebna nie tylko ilość 

podłączonych nieruchomości, ale także ilość mieszkańców korzystających z 

kanalizacji. Wobec powyższego zaproponował, aby zwrócić się korespondencyjnie 

do zakładów pracy objętych budowa kanalizacji, aby również przedsiębiorcy 

poczynili starania, aby jak najszybciej dokonali podłączeń do sieci kanalizacyjnej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że czasami warto jest zaryzykować. 

Podziękował kierownikowi Wydziału IR W. Solskiej za przekonanie do podjęcia 

takiej decyzji. Przyznał, że istniało ryzyko, że cena za odbiór odpadów może być 

wyższa, dlatego też przetarg był ogłoszony wcześniej by istniała możliwość 

ogłoszenia drugiego przetargu. Natomiast dzisiaj nie może zadeklarować, jaka 

będzie stawka dla mieszkańca, ponieważ będzie zachodziła konieczność 

przeanalizowania wszystkich kosztów. Niemniej jednak musi to być stawka 

uwzględniająca zarówno koszty administracyjne, jak i koszty przedsiębiorcy 

pokrywająca wszystkie koszty. W odniesieniu do uzyskania efektu ekologicznego 

odpowiedział, że wszystkie szkoły, które są w systemie tj. szkoła w Libidzy, Białej i 

Kamyku zostały już podłączone. W niedługim czasie zostanie podłączony 

DELICPOL. Natomiast przez pozostałe firmy podjęte zostały już działania 

zmierzające do podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

Radny A. Tokarz – w kwestii formalnej z uwagi, że jako radnemu i 

przewodniczącemu zarządu osiedla uniemożliwione zostało w poprzednim punkcie 

zabranie po raz drugi głosu, kiedy miał jeszcze prawo do drugiej krótszej 

wypowiedzi. Przytoczył zapis § 31 ust. 2 Statutu gminy, który mówi, że radny może 

zabierać głos w dyskusji nad każdym punktem dwukrotnie. Pierwsze wystąpienie 

ma trwać do 5 minut, a drugie do dwóch minut. Poprosił o respektowanie zapisów 

statutu i staranne prowadzenie obrad sesji.  



 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy w zaplanowanym terminie jest realne 

zakończenie inwestycji przebudowy drogi Długosza w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że termin zakończenia robót został 

wyznaczony z końcem miesiąca. Firma z uwagi na jednoczesną realizację dwóch 

zadań tj. wodociągowe i drogowe z uwagi na fakt, że przybyło dodatkowo 

kilkanaście przyłączy nieprzewidzianych w tym planie, firma wystąpiła o 

przedłużenie terminu o około dwóch tygodni. Niemniej jednak mieszkańcy mają już 

swobodny dostęp do swoich posesji i ma nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni uda 

zakończyć się inwestycję przebudowy ul. Długosza. Obecnie chcąc skorzystać z 

możliwości skorzystania z dofinansowania z tzw. Schetynówek wystąpiliśmy o 

realizację drugiego etapu, bo tylko ten projekt jest gotowy do złożenia wniosku. 

Istnieją duże szanse na uzyskanie dofinansowania z uwagi, że jest to dalsza 

kontynuacja realizowanego zadania, które dodatkowo stanowi połączenie z innymi 

kategoriami dróg. Wie, że realizacja II etapu będzie kolejną uciążliwością dla 

mieszkańców, ale bez tego nie da się zrealizować inwestycji.  

 

Radny M. Wojtysek – z uwagi, że III przetarg na wynajem zabudowanej 

nieruchomości przy ul. Prusa w Łobodnie zakończył się wynikiem negatywnym 

zaproponował rozważenie możliwości zmiany przeznaczenia budynku 

dwukondygnacyjnego pod urządzenie dwóch mieszkań socjalnych, aby ten budynek 

dalej nie niszczał.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że chcąc przeznaczyć budynek pod 

mieszkania socjalne w pierwszej kolejności zachodziłaby konieczność jego 

dostosowania do potrzeb mieszkalnych, ponieważ dotychczasowy budynek był 

przeznaczony do innych celów. Natomiast przeznaczenie tak dużego terenu tylko 

dla budynku socjalnego nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Zwrócił uwagę, że tym 

terenem z przeznaczeniem pod budowę przedszkola była zainteresowana jedna z 

przedstawicielek Przedszkola „Mila i Przyjaciele” w Łobodnie, lecz na dzień 

dzisiejszy nie wie jakie są plany tej osoby. Niemniej jednak to rada zdecyduje, czy ten 

teren zostanie na ten cel przeznaczony. Uważa, że ten teren mógłby zostać 

przeznaczony pod prowadzenie działalności związanej z mechaniką samochodową 

czy prowadzeniem hurtowni.   

 

 Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – w odniesieniu do sytuacji w oświacie, która w 

miesiącu maju budziła tyle emocji przy podpisywaniu aneksów, z których wynikało, 

że będzie duże ograniczenie etatów w poszczególnych szkołach i przedszkolach. 

Niemniej jednak sytuacja się wyjaśniła pod koniec miesiąca sierpnia i w m-cu 

wrześniu, gdy zostały sporządzone nowe aneksy, które spowodowały, że większość 

nauczycieli, która w miesiącu maju miało sytuację skomplikowaną znalazła pracę w 

poszczególnych jednostkach, a stało to się, dlatego, bo po raz pierwszy w tych 



jednostkach tylko jeden nauczyciel skorzystał z urlopu zdrowotnego, kiedy 

poprzednich latach z tego urlopu korzystało około 18 nauczycieli, co dało duże 

oszczędności. Ponadto dużo nauczycieli skorzystało z rocznych urlopów 

macierzyńskich, jak również to, że trzech pedagogów po wypracowanych latach 

pracy przeszło na emerytury. Poinformował, że od 1 września zostało zatrudnionych 

trzech nowych dyrektorów szkół, którzy zostali wybrani z rad pedagogicznych, więc 

nie ma takiej sytuacji, że przyszła osoba z zewnątrz. Zaznaczył, że wszystkie 

działania były podejmowane wspólnie z ZNP. Obecnie przeprowadzany jest audyt 

finansowy w dwóch jednostkach tj. w S.P Nr 1 i Gimnazjum w Kłobucku. Audyt od 

pewnego czasu przeprowadzany jest cyklicznie i doskonale pokazuje jak wygląda 

sytuacja w poszczególnych jednostkach. Zaznaczył, że mimo iż sytuacja w oświacie 

została wyjaśniona to oszczędności finansowe będzie można zauważyć dopiero w 

przyszłym roku, ponieważ będzie zachodziła konieczność wypłaty odpraw osobom 

odchodzącym na emerytury i wypłaty nagród jubileuszowych. Uważa, że trzeba 

również zwrócić uwagę, na znaczny wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych, 

którym trzeba zapewnić dowóz do szkoły, których placówki oświatowe znajdują się 

w czterech miejscach na terenie Częstochowy. Dlatego też również czynione są 

starania, aby część dzieci skorzystało z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-

Wychowawczego w Hutce. Dodała, że de fakto nie została przyjęta ani jedna osoba 

na jakikolwiek etat natomiast miało miejsce jedno zwolnienie nauczyciela, ale na 

prośbę rodziców jak również deklaracji tej nauczycielki, która stwierdziła, że nie chce 

pracować w tej placówce. Ponadto do kanalizacji sanitarnej został podłączony 

budynek Domu Nauczyciela w Kamyku, a przez dyrektorów placówek oświatowych 

w okresie wakacyjnym zostało przeprowadzonych wiele remontów szkół został 

również naprawiony tabor samochodowy dowożący dzieci do szkół w tym zakresie 

została wykonana dokładna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Podkreślił, 

że obecna sytuacja w oświacie wygląda dużo lepiej niż w miesiącu maju. 

Poinformowała, że na dzień 10.09. br na 1.740 uczniów zatrudnionych jest 201 

nauczycieli w pełnym wymiarze etatu, 92 nauczycieli w niepełnym wymiarze, 130 

pracowników niepedagogicznych w pełnym wymiarze i 11 pracowników 

niepedagogicznych w niepełnym wymiarze. 

 

Prezes ZNP.G. Cholewa – przyznała, że sytuacja w oświacie wygląda dużo lepiej niż 

w miesiącu czerwcu ponadto również bardzo dobrze układa się współpraca z 

organem prowadzącym, jeśli chodzi o monitorowanie wszelkich posunięć 

kadrowych. Zwróciła uwagę, że na stanowisko dyrektora szkoły została jednak 

zatrudniona jedna osoba z poza terenu gminy Kłobuck, ponadto z uwagi, że do dnia 

dzisiejszego nie od wszystkich dyrektorów otrzymała dane nie może osobiście tego 

zweryfikować. Niemniej jednak są nauczyciele, którzy powrócili od pierwszego 

września do szkół, ale nie mają pełnych etatów, a nawet pół etatu wobec czego 

będzie zachodziła jeszcze weryfikacja godzin nadliczbowych.  

  

 



Pkt.5.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Z-ca Komendanta Policji T. Górka - w imieniu Komendanta Policji podziękował za 

współudział w dofinansowaniu zakupu radiowozu, co przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa na terenie powiatu jak i Gminy Kłobuck.  

 

Sołtys Lgoty L. Chłąd – poinformował o proteście mieszkańców Sołectwa Lgota w 

sprawie zgłoszonego wniosku o nadanie nazewnictwa węzła autostradowego w 

Lgocie. Mieszkańcy są głęboko oburzeni, że decyzję o nazwie węzła podjęto bez ich 

wiedzy oraz bez przeprowadzenia konsultacji społecznych, pomimo, że autostrada 

wraz z węzłem będzie budowana w całości na gruntach mieszkańców Lgoty. W 

imieniu mieszkańców zaproponował nazwę węzła Lgota- Kłobuck, a w przypadku 

nie uwzględnienia wniosku przez Radę Częstochowy budowa węzła zostanie 

oprotestowana przez mieszkańców Lgoty. Przekazał pisemny protest mieszkańców 

Sołectwa Lgoty na ręce burmistrza.  

 

Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  T. Szymański –poinformował o 

otwarciu w miejscowości Hutka Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- 

Wychowawczego  dla  osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci wystąpiło do wszystkich gmin z prośbą o dofinansowanie 

budowanej na terenie ośrodka rehabilitacji windy, która będzie transportować osoby 

niepełnosprawne z poziomu parteru na piętro. Zwrócił uwagę, że będzie to winda o 

nietypowym kształcie i rozmiarach, ponieważ będzie dużo większa od wind 

instalowanych w budynkach i niż stanowią przepisy, gdyż tą windą będą 

transportowane dzieci na wózkach. Zaznaczył, że brak windy powoduje, że bardzo 

wiele osób rezygnuje z uczestnictwa w naszym ośrodku, ponieważ transportowanie 

osób niepełnosprawnych z parteru na pierwsze piętro przy pomocy schodowłazu 

sprawia bardzo dużo trudności i jest czasochłonne.  

Poinformował, że Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy jest 

pierwszą tego typu placówką w regionie naszego powiatu, który będzie zapewniał 

bezpłatną kompleksową edukację i rehabilitację dla dzieci i młodzieży ze znaczną, 

umiarkowaną, sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z 

autyzmem w wieku od 3 do 25 lat. Placówka będzie również umożliwiała realizację 

obowiązku szkolnego na wszystkich etapach edukacyjnych w klasach I-III, kl. IV-VI  

i gimnazjum jak również realizacje obowiązku w szkole przysposabiającej  do pracy i 

indywidualne zbiorowe zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla wychowanków 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. W ośrodku będzie również 

prowadzone wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od 3 roku życia do 

rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I) i oddziały przedszkolne.  

W odniesieniu do wypowiedzi Dyrektora ZEAOS poinformował, że uruchomienie 

tego ośrodka powinno być naszym wspólnym zadaniem, ponieważ przyczyni się, że 

wszystkie gminy z naszego powiatu gminy będą miały możliwość obniżenia 



kosztów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków. Uważa, że 

warto podjąć współpracę, aby jeszcze w tym miesiącu można było zorganizować 

spotkanie z rodzicami by móc przedstawić szczegółowy plan działania oraz jakie 

zajęcia będą prowadzone w ośrodku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że na spotkaniu w starostwie, gdzie ten 

temat był poruszany zaproponowano, aby wszystkie gminy na terenie powiatu 

kłobuckiego w tym z Gminą Wręczyca dofinansowały budowę windy. Wniosek w 

sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie budowy windy w kwocie 4.000,00zł 

został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

Osobiście uważa, że zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci 

niepełnosprawnych powinno zostać zorganizowane jak najszybciej by rodzice zostali 

przekonani aby te dzieci korzystały z usług tego ośrodka.   

 

Przewodniczący Osiedla Nr 9 Z. Sukiennik – poinformował, że chcąc zakończyć 

polemikę wśród mieszkańców osiedla zapytał, w jakim czasie i kiedy zostanie 

ułożona w chodniku przy ul. Polnej w Kłobucku kostka brukowa, na której ułożenie 

osiedle przeznaczyło 15.370,00zł. 

Przypomniał o istniejącym od dawna problemie dotyczącym zanieczyszczania 

osiedla różnego rodzaju reklamami banków, którymi dawniej przed umieszczeniem 

napisu z zakazem wieszania były obklejane tablice informacyjne, a teraz są słupy 

oświetleniowe. Zapytał, czy istnieje skuteczny sposób zakazu obklejania słupów.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że zostały już zamontowane wszystkie 

tablice w osiedlach i sołectwach, do których została zamówiona wklejka z zakazem 

wieszania informacji nie związanych ze sprawami osiedla. W odniesieniu do ul. 

Polnej odpowiedział, że inwestycja została wprowadzona do budżetu i jeśli zostanie 

zaakceptowana przez radę to jeszcze w tym roku zostanie zrealizowana.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – poruszył następujące sprawy: 

- poinformował o własnej interwencji dotyczącej usunięcia z tablicy osiedlowej  

  reklamy bankowej,  

- poinformował o negatywnej opinii mieszkańców w sprawie placu zabaw. Poprosił  

  o wskazanie  na terenie osiedla terenów na których mógłby powstać taki plac  

  zabaw, 

- zapytał, kiedy zostaną zamontowane znaki dotyczące ograniczenia prędkości w ul. 

  Zakrzewska i ul. Korczaka w Kłobucku, 

- zapytał, kiedy zostanie naprawiona kładka stanowiąca skrót przejścia z ul.  

  Zakrzewskiej na ul. Hallera w Kłobucku, a dokładnie na boisko, na które będą 

  przychodzić mieszkańcy osiedla, gdy na terenie Osiedla Nr 7 nie powstanie plac  

  zabaw. 

 

 



 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – w odniesieniu do reklam wieszanych w 

różnych niechcianych miejscach odpowiedziała, że w dniu 10.09.2015r weszła w 

życie tzw. ustawa krajobrazowa, która koryguje szereg zapisów ustaw nie tylko 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ale również prawo budowlane, prawo o 

ochronie środowiska, ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchwałę 

o ochronie przyrody jak i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie ustawy krajobrazowej Rada Miejska może podjąć tzw. uchwałę 

reklamową, która będzie aktem prawa miejscowego, będzie obowiązywała na terenie 

całej gminy z możliwością zróżnicowania zasad dla różnego terenu, w której może 

ustalić zasady i warunki sytuowania nie tylko tablic i urządzeń reklamowych, ale 

również obiektów małej architektury, ogrodzeń ze wskazaniem ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzaju materiału, z jakiego mogą być wykonane. 

Wejście w życie takiej uchwały powoduje jednocześnie utratę mocy zapisów planów 

miejscowych, które określały, w jaki sposób reklamy i obiekty małej architektury 

mają być sytuowane. Rada Miejska może również wprowadzić zakaz lokalizacji 

takich reklam na konkretnych terenach. W konsekwencji tego aktu rada może podjąć 

kolejną uchwałę, która będzie uchwałą opłatową określającą wysokość stawek opłat 

za umieszczanie reklam w poszczególnych miejscach. Natomiast nie podlegają 

opłacie szyldy informujące o miejscu prowadzenia działalności, jeżeli ta działalność 

prowadzona jest na danej nieruchomości. Niemniej jednak jest to dość 

skomplikowany proces podobny do postępowania do ustawy śmieciowej, ponieważ 

uchwała reklamowa podlega opiniowaniu z szeregiem instytucji w tym z 

Konserwatorem Zabytków i podlega konsultacjom społecznym z mieszkańcami. 

Zaznaczyła, że prawdopodobnie propozycja zostanie przedstawiona radzie w 

najbliższym czasie.    

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że znaki zostały już zamówione.  

 

Mieszkaniec Kłobucka W. Płonka – poruszył następujące sprawy: 

- zapytał, czy w budżecie została ujęta budowa chodnika przy ul. Andersa w 

  Kłobucku. 

- przypomniał o konieczności podjęcia szybkich działań mających na celu poprawę 

  bezpieczeństwa dzieci i osób pieszych poruszających się ulicą Andersa w  

  Kłobucku, po której bardzo często pojazdy samochodowe przejeżdżają z bardzo 

  dużą prędkością. Zastanawia się, dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostały  

  zamontowana progi zwalniające takie jak zamontowano na ul. Rómmla w 

  Kłobucku. Zwrócił uwagę na niedokładne oznakowanie tej ulicy.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do ul. Andersa w Kłobucku odpowiedział, 

że ta kwestia zostanie przeanalizowana przy konstrukcji budżetu.  

 



Z-ca Komendanta A. Górka – odpowiedział, że w te miejsca zostanie skierowany 

patrol policji.  

 

Sołtys Łobodna B. Ziętal – poruszyła następujące sprawy: 

-  poinformowała o powrocie na teren Łobodna osoby bezdomnej,  

-  poprosiła o odnowienie tablic z nazwami ulic i o  uzupełnienie brakujących  

    tabliczek i przyznanie dodatkowych tablic informacyjnych.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii dot. osoby bezdomnej odpowiedział, że nikt nie 

zna nazwiska tej osoby, ale ten problem jest znany policji. Zwrócił uwagę, że wśród 

mieszkańców Łobodna istnieje lęk o dzieci, gdyż mieszkańcy nie wiedzą, czy jest to 

osoba bezpieczna. W odniesieniu do tablic odpowiedział, że w przyszłym roku 

zostanie zakupiona dodatkowa ilość tablic, więc brakujące tablice lub zniszczone 

będą sukcesywnie uzupełniane. W nawiązaniu do odnowienia i uzupełnienia 

tabliczek z nazwami ulic przyznał, że ten problem dotyczy nie tylko Łobodna i 

zostanie przekazany do realizacji przez ZDiGK. 

 

Z-ca Komendanta A. Górka – uzupełnił, że jest to osoba z rejonu Unii Europejskiej i 

ma pełnię praw obywatelskich. W tej sprawie został również nawiązany kontakt z 

ambasadą z kraju, z którego pochodzi i nie jest to osoba zaginiona i 

ubezwłasnowolniona w związku z powyższym może korzystać ze swoich praw. 

Zaznaczył, że również nie jest osobą niebezpieczną, ponieważ była badana przez 

lekarzy. Niemniej jednak ta osoba jest pod ciągłą obserwacją policji by nie doszło do 

tragedii z uwagi, że zbliża się okres zimowy.  

 

Starosta Kłobucki H. Kiepura –poinformował o zakończonych inwestycjach przez 

samorząd powiatu kłobuckiego tj: 

- inwestycji zrealizowanej przy udzielonym dofinansowaniu Marszałka woj. 

  Śląskiego na terenie gminy Kłobuck pn. budowa boiska przy ZSZ Nr 3 przy ul.  

  Skorupki w Kłobucku, z którego w godzinach popołudniowych mogą korzystać  

  również mieszkańcy. 

- trzech zadań drogowych, gdzie dwa zostały zrealizowane w ramach Programu  

  Przebudowy Dróg Lokalnych tj. jedno zadanie na terenie Gminy Lipie na 2,5 km  

   odcinku drogi w rejonie Parzymiech i Giętkowizny kwota 1.300.000,00zł.  Drugie  

   na terenie Gminy Wręczyca 11km drogi powiatowej relacji Truskolasy, Kuleje,  

   Nowiny, Bór Zapiski, Piła kwota 6.400.000,00zł z czego dofinansowanie wojewody 

   w wysokości 3.000.000,00zł oraz trzecie zadanie zrealizowane ze środków 

   popowodziowych na terenie gminy Opatów odcinek 4 km kwota 2.400.000,00zł z  

   czego 80% z dofinansowania od Wojewody Śląskiego.   

Zaznaczył, że na terenie gminy Kłobuck w tym roku nie były realizowane zadania 

drogowe, ponieważ w ubiegłym roku zostały zrealizowane dwa zadania drogowe 

Nowa Wieś – Ostrowy oraz Kłobuck- Mokra. W przyszłym roku planowana jest 

realizacja jednego zadania drogowego drogi powiatowej relacji Kalej – Szalejka – 



Lgota, Biała odcinek 5,5km, które zostanie zgłoszone do nowego Programu Poprawy 

Infrastruktury Dróg Gminnych i Powiatowych, w którym podobne są zasady 

finansowania, ale są bardziej ostre kryteria punktacji. Wniosek jest realizowany 

razem z samorządem gminy, ponieważ jeśli wniosek zostanie złożony przez dwa 

samorządy wówczas będą dodatkowe punkty za współpracę i będzie większa szansa 

na pozyskanie dofinansowania.  

Zaznaczył, że za kilka dni przy współudziale środków z funduszu sołeckiego 

zostanie przygotowany projekt na budowę chodnika przy drodze powiatowej na 

terenie gminy Kłobuck w miejscowości Borowianka, a w nowym roku wspólnie w 

porozumieniu z gminą Kłobuck zostanie wykonany projekt na budowę chodnika 

przy ul. Jasnogórskiej w Białej.  

W dniu 6.10.2015r z udziałem Wojewody M. Szemli odbędzie się oficjalny odbiór 

drogi we Wręczycy.  

Z uwagi na zakończoną w tym roku termomodernizację wszystkich ponad 20 

budynków ośrodków zdrowia w dniu 7.10.2015r na terenie powiatu będzie obecny 

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pan A. Pilot, który na  

spotkaniu z wójtami przedstawi nowe zasady jakie będą obowiązywały przy 

dofinansowaniu 2016 roku. 

W nawiązaniu do ścieżki edukacyjno- rowerowej śladem wąskotorówki z uwagi na 

złożoną deklarację zainteresowania projektem przez Burmistrza Kłobucka i Wójta 

Wręczycy po zakończonej przez starostwo regulacji stanów prawnych działek i po 

założeniu ksiąg wieczystych została otwarta droga do złożenia wniosku do 

wojewody w sprawie ich komunalizacji by później móc ubiegać się o środki unijne 

na urządzenie tej działki. Zaznaczył, że jednym z ciekawych punków tej ścieżki 

będzie most nad torami kolejowymi na Zakrzewie, który był przewidziany do 

rozbiórki, ale udało się zawrzeć porozumienie z PKP z oddziałem nieruchomości w 

Katowicach most zostanie wyłączony i zostanie na okres 5 lat przekazany w 

użyczenie starostwu. Natomiast przyszłości, jeśli uda się zrealizować projekt będzie 

rozważana możliwość przyjęcia mostu na własność gminy Kłobuck.  

Poinformował o zorganizowanych w sobotę na terenie naszego powiatu 

Mistrzostwach Polski w Taekwondo.  

 

Radna D. Kasprzyk – poinformowała, że uczestnicząc w ostatnim posiedzeniu Sesji 

rady powiatu poprosiła o przedstawienie planów związanych z urządzeniem terenu 

wokół szpitala tj. parkingu, a konkretnie dojścia do Zakładu Fizjoterapii oraz działki 

między laboratorium, a budynkiem starostwa. Natomiast nie ukrywa, że również 

powinien być poprawiony teren bezpośrednio przylegający do nieruchomości 

stanowiących własność starostwa tak, aby starsze i chore osoby mogły przejść 

bezpiecznie, więc ma nadzieję, że w zakresie poprawy chodnika przy ul. 

Wyszyńskiego będzie dobra współpraca starostwa z gminą. 

 

Starosta Kłobucki H. Kiepura - odpowiedział, że pomijając ul. Wyszyńskiego na sesji 

Rady Powiatu została udzielona pełna odpowiedź. Przypomniał o prowadzonych 



rozmowach, w których uczestniczy również Burmistrz Kłobucka, ponieważ ten 

temat związany jest z izbą przyjęć i zagospodarowaniem fragmentu terenu 

należącego do przedszkola. Zwrócił uwagę, że obecnie opracowywany jest projekt 

na zagospodarowanie i urządzenie tego terenu. Natomiast skoro jest otwarty temat 

chodnika przy ul. Wyszyńskiego to i na pewno w tym temacie odbędzie się 

spotkanie z burmistrzem, gdzie zostanie rozważona możliwość, aby w przyszłym 

roku zostało to również zrobione. Zaznaczył, że także przez Dyrektora ZOZ 

przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania całego terenu przed przychodnią 

Nr 1 przy ul. Staszica, ale również przed Pogotowiem Ratunkowym.  

 

Radny W. Ściebura – zapytał, czy została zaplanowana również budowa odcinka 

chodnika przy zakręcie przy ul. Reymonta w Kamyku.  

 

Starosta Kłobucki H. Kiepura – odpowiedział, że został wykonany projekt, który 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z gminą Kłobuck zostanie zrealizowany.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy i kiedy będzie realizowany II etap przebudowy 

ul. Szkolnej w Kłobucku. 

  

Starosta Kłobucki H. Kiepura – odpowiedział, że z uwagi na konieczność realizacji 

trzech zadań drogowych tj. jednego zadania na terenie gminy Lipie, jednego zadania 

na terenie gminy Kłobuck łączone z gminą Wręczyca oraz jednego zadanie na terenie 

gminy Przystajń II etap przebudowy ul. Szkolnej w Kłobucku nie został 

przewidziany do realizacji w tym roku ani w przyszłym. Zwrócił uwagę, że 

starostwo na najbliższe trzy lata ma, co robić na drogach powiatowych, ponieważ 

mamy zagwarantowane dofinansowanie ze środków popowodziowych na 5 lub 6 

projektów plus każdego roku na jeden projekt z nowego programu tzw. dawnych 

Schetynówek, więc dlatego też w pierwszej kolejności będą realizowane zadania, na 

które będzie możliwe uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Przypomniał, że w 

tym roku zostało zrobione ponad 11 km dróg powiatowych na kwotę ponad 

10.000.000,00zł z czego ponad 5.000.000,00 zł pochodziło ze środków zewnętrznych 

od wojewody nie licząc wkładu powiatu i poszczególnych gmin na terenach, których 

były realizowane inwestycje drogowe.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – potwierdził, że wszystkie zadania, które są realizowane 

na terenie gminy Kłobuck są uzgadniane i konsultowane z burmistrzem.     

 

Radna B. Błaszczykowska – poprosiła o zorganizowanie oddzielnego parkingu dla 

pracowników Starostwa i Urzędu Skarbowego by wyznaczone parkingi w pobliżu 

urzędów nie były blokowane przez 8 godzin przez pracowników tych urzędów, a 

zostały zwolnione dla przyjezdnych petentów. 

 



Radny T. Wałęga - poprosił o ustalenie wspólnego terminu przeprowadzenia wizji 

lokalnej na ul. Zamkowej w sprawie zmiany organizacji ruchu, ponieważ w 

niedługim czasie może pojawić się problem, gdyż lokalny przedsiębiorca jest w 

posiadaniu pozwolenia ze Starostwa na wyjazd na ul. Zamkową. W związku z czym 

pojawi się skrzyżowanie, które będzie de facto skrzyżowaniem 5 czy 6 dróg.   

 

Starosta Kłobucki H. Kiepura – przypomniał, że temat ul. Zamkowej i ronda zrodził 

się chwilą otwarcia Polomarketu, gdy przez wielu kierowców nie były przestrzegane 

przepisy ruchu drogowego, gdy w brew obowiązującemu znakowi nakazu jazdy w 

prawo wielu kierowców skręcało w lewo przejeżdżając podwójną linie ciągłą 

stwarzając tym samym niebezpieczeństwo. Niemniej jednak poprawa 

bezpieczeństwa została rozwiązana z chwilą zamontowania separatora, który 

zmusza kierowców przy wyjeździe z Polomarket do jazdy zgodnie z organizacją 

ruchu. Natomiast nie została rozwiązana sprawa konieczności objazdu całego miasta 

wyjeżdżając z Polomarket, dlatego też pozostała do rozwiązania kwestia terenu przy 

budynku komunalnym, którym zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg. W 

uzupełnieniu wcześniejszej wypowiedzi dodał, że kilka dni temu na Rynku Jana 

Pawła II w Kłobucku nastąpiło odsłonięcie Pomnika Jana Długosza w imieniu 

Starostwa Powiatowego i całego zarządu oraz rady złożył na ręce Prezesa 

Stowarzyszenia Wieniawa A. Sękiewicza podziękowania i gratulacje jako głównemu 

inicjatorowi jego powstania.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w uzupełnieniu do wypowiedzi radnego T. Wałęgi, 

poinformował, że w tej sprawie została przeprowadzona rozmowa z dyrektorem 

PZD, który zobowiązał się do ustalenia terminu takiego spotkania. W kwestii 

powstania na tym terenie ronda poinformował, że taka możliwość istnieje, gdyż 

gmina posiada tereny wokół tego skrzyżowania.  

 

Radny M. Wożniak - poprosił o więcej informacje odnośnie regulacji stanu prawnego 

nieruchomości przy ul. Strażackiej w Białej należącej do Skarbu Państwa. 

Podziękował za aktualną dobrze układającą się współpracę na linii radnych z Białej i 

starostwa.  

 

Mieszkaniec Kłobuck W. Grot – poinformował o stwarzanych utrudnieniach w 

korzystaniu z nietypowego miejsca parkingowego, które osobiście sam przygotował, 

a które było i jest mu bardzo potrzebne z uwagi, że na bardzo schorowana żonę, 

która jest inwalidą I grupy i ma bardzo duży problem z chodzeniem. Ponadto oboje 

są już w podeszłym wieku. Poprosił o pomoc w rozwiązaniu istniejącego problemu 

tym bardziej, że sam już ma problemy z chodzeniem. Zwrócił uwagę, że nikt nie 

utrudnia parkowania i nie karze innych osób parkujących nieprawidłowo w 

odległości 2 m od bloku tym bardziej, że bloki, które zostały wykupione na własność 

powinny mieć wjazd i wyjazd, czego nie ma blok Nr 2 i 4 . 

 



Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że w odpowiedzi na pismo z 

dnia 28.08.2015r w sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby 

niepełnosprawnej zostało przesłane pismo wyjaśniające, że działka wskazana przez 

wnioskodawcę nie spełnia parametrów technicznych zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.07.2003r. W związku z powyższym mając 

na uwadze zlikwidowanie barier komunikacyjnych i wychodząc naprzeciw osobom 

niepełnosprawnym zostały wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe dla osoby 

niepełnosprawnej na parkingu przy ul. Rómmla naprzeciwko wskazanej przez 

wnioskodawcę działki. 

 

Sołtys z Kopca A. Rokita – ponowiła po raz kolejny prośbę o informowaniu sołtysa o 

przystąpieniu do wykonywania różnego typu działań na terenie sołectwa, poprzez 

ustalenia terminu i rodzaju wykonywanej pracy. Zaznaczyła, że wynikiem braku 

takiej informacji było powieszenie nie w tym miejscu tablicy informacyjnej na Kopcu.  

Poprosiła o odnowienie tablic nazwy ulicy Parkowej w Kopcu.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – wyjaśnił, że przed każdym rozpoczęciem 

jakichkolwiek prac na terenie sołectwa czy osiedla zawsze stara się o tym 

powiadomić sołtysa celem uzgodnienia szczegółów wykonywanej pracy. Niemniej 

jednak w przypadku Kopca stało się inaczej, gdyż w tym czasie, kiedy były 

zawieszane tablice przebywał na urlopie i tablica przez pracownika została 

powieszona nie w tym miejscu, która po zgłoszeniu interwencji została 

przewieszona.  

 

 

Pkt.6.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że otrzymał odpowiedź na zadane na  

poprzedniej sesji pytanie czy burmistrz wywiązał się z danej obietnicy w sprawie 

podwyższenia płac dla pracowników ZDiGK, z której wynika że burmistrz nie 

dotrzymał obietnicy, ponieważ minimalne podwyżki, które były w ZDiGK  wynikały 

z ustawy, a nie z inicjatywy burmistrza.  

Zapytał, czy z konkursu z 2015 zostały wycofane projekty pn.: 

  -  poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz w  

     wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Kłobuck, 

  -  modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kłobuck, 

  - punkt aktywności lokalnej lepsze jutro, który należy do wiązki projektów pod  

    nazwą kompleksowa rewitalizacja w śródmieściu Kłobucka. Dodał, że wycofanie 

    z konkursu tych projektów może skutkować utratą środków finansowych 

    przewidzianych w ramach podziału alokacji RIT subregionu północnego.   

 



Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że radny jest w posiadaniu złych 

informacji. W odniesieniu do podwyżek dla pracowników ZDiGK wyjaśnił, że aby  

były podwyżki trzeba na nie mięć zabezpieczone środki. (Dodał, że nie słyszał, aby 

pracownicy ZDiGK narzekali).  

 

Radny A. Tokarz – odpowiedział, że pozyskane informacje uważa za wiarygodne, 

ponieważ zostały zacytowane z otrzymanego pisma ze Starostwa Kłobuckiego.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że starostwo musi też respektować nasze 

oczekiwania w stosunku do Komitetu Sterującego, a nie tylko do własnych 

oczekiwań, aby gmina przekazała 3.700.000,00zł na kanalizację, której nie może 

zrealizować. Zwrócił uwagę, aby w przyszłości osoba udzielająca takich informacji 

najpierw potwierdziła je u Lidera w Częstochowie, który jest koordynatorem 

wszystkich prac i działań.   

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – wyjaśniła, że instytucja zarządzającą 

Regionalnymi Instytucjami Terytorialnymi jest gmina, miasto Częstochowa. W 

ramach współpracy w ramach strategii poszczególnych subregionów z Urzędem 

Marszałkowskim kontaktują się Komitety Monitorujące powołane w poszczególnych 

subregionach natomiast subregiony kontaktują się z powiatami, a na końcu 

informacja przekazywana jest do gmin, które już mają planowane wnioski w 

konkursach RIT. Uważa, że powstało bardzo duże nieporozumienie, bo na temat 

zgłaszanych projektów do RIT rozmowy prowadzone są od roku 2012 i wszystkie 

informacje przekazywane przez gminę do starostwa, które są również do wglądu 

polegały na podaniu, co będzie zawierał projekt i w jakim okresie planowany jest do 

realizacji. W przypadku projektu dotyczącego efektywność budynków użyteczności 

publicznej oraz budynków mieszkalnych wszystkie informacje od 2012r i tegoroczne 

dotyczyły realizacji tego projektu w latach 2019-2020. Natomiast nie wie, na jakiej 

podstawie Starostwo Powiatowe przekazało informację do subregionu, że gmina w 

2015 roku chce złożyć wniosek na poprawę efektywności energetycznej budynku 

Urzędu Miejskiego, szkoły w Białej oraz Domu Nauczyciela w Kamyku. Uważa, że 

to działanie było nielogiczne z uwagi, że trudno jest w tym roku składać wniosek i 

mieć gotową dokumentację i wszystkie dokumenty w sprawie realizacji danego 

przedsięwzięcia chociażby zgłoszenie czy pozwolenie na budowę, które ma ważność 

3 lata i pisać o realizację inwestycji, która ma być realizowana w latach 2019 -2020. W 

tej chwili będzie zachodziła konieczność przeanalizowania zmiany terminów 

realizacji pewnych przedsięwzięć. Burmistrz uważał, że oświetlenie uliczne jest 

jednym z najważniejszych pierwszych potrzeb dla gminy, dlatego też i w zakresie 

tego przedsięwzięcia zostanie złożony wniosek w pierwszej albo w drugiej turze, co 

jest przygotowywane, bo jest prowadzone postępowanie o opracowanie audytu i 

programu funkcjonalno- użytkowego. Natomiast burmistrz zastanawia się czy 

pierwszą potrzebą dla gminy w sytuacji, gdzie zgłaszanych jest tyle wniosków 

inwestycyjnych dotyczących bezpieczeństwa w szkołach pomijając drogi, na których 



bezpieczeństwo jest bardzo często zagrożone jest modernizacja budynku Urzędu 

Miejskiego. Z uwagi na pomyłkę Starostwa Powiatowego być może burmistrz 

zdecyduje się na złożenie wniosku i na realizację tych zadań zgłoszonych przez 

starostwo. Natomiast pismo złożone do starostwa dotyczyło wyjaśnienia, że 

konkursy w ramach RIT są w różnych subregionach realizowane etapowo i ustalenia 

następnego terminu, gdzie można byłoby aplikować o środki na tego typu 

przedsięwzięcia.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że nie ma zagrożenia utraty dofinansowania, 

ponieważ pozostaje kwestia złożenia dobrze przygotowanego wniosku do 

odpowiedniego Programu w odpowiednim czasie i kiedy będziemy mieli 

zabezpieczone środki finansowe by to zostało zrealizowane dobrze. Zaznaczył, że 

problem polega na tym, że wniosek złożony do Programu musi być złożony 

jednocześnie na wszystkie trzy zadania nie może zostać podzielony. Zwrócił uwagę, 

że w zmianach dotyczących WPI jest zapis dotyczący przekazania w przyszłym roku 

kwoty 1.000.000,00zł na oświetlenie i kwoty 1.800.000,00zł w roku 2017, więc to 

zostało zaplanowane. Natomiast nie zgadzamy się na narzucanie przez Powiat 

Kłobucki terminów, które nam nie odpowiadają. Wobec czego będzie zachodziła 

konieczność wyjaśnienia przekazanych informacji do Komitetu Sterującego. 

Poinformował o kwestii spornej, gdzie gmina mocno jest naciskana przez Starostwo 

Powiatowe o oddanie kwoty 3.700.000,00zł na kanalizacje, której nie może 

realizować. Zwrócił uwagę, że należy powrócić do sytuacji, kiedy inne zadania były 

przewidziane na inne Programy, czyli kanalizacja i Rewitalizacja targowiska 

miejskiego, gdzie praktycznie 2/3 środków gmina musiała przeznaczyć na inne cele. 

Dodał, że w przyszłym roku będzie zachodziła konieczność spłaty kredytu w 

wysokości ponad 3.000.000,00zł, więc tak musimy gospodarować budżetem i tak 

planować, aby to było dobrze przemyślane, co nie znaczy, że w sytuacji, gdzie termin 

składania wniosków do konkursu zostanie przedłużony do końca marca przyszłego 

roku, że zdążymy z tymi projektami.    

 

Radny A. Nowak – w odniesieniu do prośby mieszkańca odnośnie wytyczenia 

miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej uważa, że tej osobie należy 

pomóc ze względu na jego stan zdrowia. Osobiście uważa, że przy zastosowaniu 

przepisów należy dołożyć logiki i kreatywności, ponieważ są wyjątki od reguły. 

Zaproponował, aby w tym przypadku pochylić się nad osobami starszymi i 

schorowanymi, aby ten problem został rozwiązany po ludzku nie dosłownie jak 

stanowi przepis. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – dodał, że w ubiegłym roku ta sytuacja nie 

przeszkadzała nikomu, a w tym roku powstał problem z uwagi, że garaże zostały 

sprzedane po obrysie i od strony wjazdu jeden z właścicieli garażu nie życzy sobie, 

aby tam stało cokolwiek. Zapytał, kto będzie odpowiadał za uszkodzenie tego 



samochodu gdyby został uszkodzony podczas odbioru z boksu odpadów 

komunalnych.  

 

Radna B. Błaszczykowska – z uwagi na liczne interwencje mieszkańców odnośnie 

pojawienia się dużej ilość gryzoni zapytała, na jakim etapie w naszym mieście jest 

przeprowadzona deratyzacja oraz czy istnieje szansa na powstanie w naszym 

mieście sztucznego lodowiska, aby dzieci i młodzież została oderwana od 

komputerów. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii deratyzacji odpowiedział, że ten problem jest 

znany i ma nadzieje, że przez dyrektora została powzięta wiedza, że deratyzacja  

musi być przeprowadzona przez fachowców, więc musi być wyłoniona firma  i 

muszą na ten cel być przeznaczone środki finansowe.   

W odniesieniu do lodowiska odpowiedział, że wszystko zależy od rady na najbliższe 

posiedzenie komisji zostanie przygotowana informacja dotycząca kosztów 

dzierżawy lub jego zakupu oraz firm profesjonalnie zajmujących się tym tematem. 

Niemniej jednak na ten cel będzie zachodziła konieczność znalezienia wolnych 

środków finansowych i odpowiedniej lokalizacji. Nie mamy pewności czy istnieje 

możliwość lokalizacji lodowiska na płycie Rynku J. Pawła II w Kłobucku. Zwrócił 

uwagę, że w tym temacie rozmawiał już z kilkoma firmami, które mogłyby tą 

dzierżawę dofinansować za zgodę na umieszczenie swych reklam wzdłuż band 

lodowiska.   

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poinformowała, że na jej ręce zostało 

złożonych ponad 1.000 podpisów zebranych wśród młodzieży szkolnej z naszej 

gminy, którzy chcą lodowiska na Kłobuckim Rynku Jana Pawła II. 

 

Radny T. Wałęga- poruszył następujące sprawy; 

-  poprosił, aby w przyszłości zapraszani goście uczestniczyli w obradach sesji  

   przynajmniej do punktu interpelacje i zapytania radnych.  

- w celu poprawy bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada w Kłobucku w pobliżu nowo  

   otwartego sklepu Mediaexpert poprosił o rozważenie możliwości  

   doprowadzenia do rozmów dwóch sąsiadujących przedsiębiorców, aby teren  

   będący własnością jednego z nich został wykorzystany jako miejsca parkingowe  

   dla klientów Mediaexpert. Zwrócił uwagę, że w niektórych godzinach w pobliżu  

   sklepu pojawia się bardzo dużo zaparkowanych przy krawędzi tej drogi pojazdów  

   samochodowych,  

 - poprosił Dyrektora ZDiGK o skierowanie pracowników do parku im. W. Głowy w 

   celu poprawy bezpieczeństwa przebywających tam dzieci poprzez usunięcie  

   połamanych konarów drzew.  

 - podziękował burmistrzowi za udzielone wsparcie w organizacji turnieju dla  

   dzieci,  który odbył się w niedzielę 27 września. 

  



Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do parkujących pojazdów w ul. 11 

Listopada przy Media Ekspert odpowiedział, że została już podpisana umowa na 

przebudowę drogi Nr 492. Wybrana firma opracowuje koncepcję zagospodarowania 

tego terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych, więc na etapie jego 

projektowania będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia konsultacji 

społecznych o terminie, których zostaną powiadomieni radni poszczególnych 

miejscowości przez tereny, których przebiega ta droga. Natomiast nie wyklucza, że 

uda się zawrzeć porozumienie z właścicielem Firmy „Sagan” aby odstąpił część tego 

terenu na potrzeby parkingu. Z uwagi, że zostaną zlikwidowane parkingi skośne, 

miejsc parkingowych będzie mniej niż do tej pory, więc dobrze by było wykorzystać 

każdą maksymalną ilość terenu, aby wzdłuż ul. 11 Listopada, powstało jak najwięcej 

parkingów w tym również w okolicy tego sklepu.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że jest rozważana 

możliwość, wprowadzenia dodatkowego punktu zapytania do zaproszonych gości, 

który został by umieszczony w porządku obrad zaraz po informacji burmistrza.  

 

Radny A. Sękiewicz – podziękował za udzieloną pomoc w obchodach całych Dni 

Długoszowskich i za udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika Jana Długosza. 

Poruszył następujące sprawy: 

 -  zgłosił wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków  

    finansowych na rozpoczęcie budowy monitoringu w Rynku Jana Pawła II w 

    Kłobucku.  

 -  zapytał, czy w ramach promocji istnieje możliwość wydrukowania kartki  

    pocztowej z Pomnikiem Jana Długosza. 

 -  poprosił o oczyszczenie koryta rzeki od  ulicy Wieluńskiej w kierunku Zagórza.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zainstalowanie monitoringu na Rynku 

Jana Pawła II byłoby zasadne, ponieważ monitoring samego rynku może być  

wykonać systemem, który będzie zabezpieczał ten teren, a  nie będą ponoszone 

koszty związane z jego utrzymaniem. Zaznaczył, że monitoring byłby również 

potrzebny na terenie OSiR. Zwrócił uwagę, że przy rozważaniu możliwości 

monitoringu całego miasta został przerażony jedną z ofert, która za zainstalowanie 

na 25 kamer zaproponowała kwotę 500.000,00zł. 

 

Radny W. Dominik – odczytał wniosek mieszkańca ul. Tuwima w Kłobucku. 

„wnoszę o zmianę oznakowania Osiedla Smugi II znakami D 40 (strefa 

zamieszkania), które poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców w 

szczególności pieszych poruszających się po osiedlu w tym również dzieci w drodze 

do szkoły oraz na pobliski plac zabaw. Z uwagi, że w chwili obecnej nie ma 

chodników ani poboczy nadających się do odbywania ruchu pieszego, a ruch 

pojazdów poruszających się z prędkością 50km/h, a nie jednokrotnie i większą 



powinien być bezzwłocznie ograniczony do poziomu umożliwiającego bezpieczną i 

spokojną egzystencję na terenie osiedla z zabudową jednorodzinną”. 

Dodał, że wniosek pana Wójcika jest złożony później, dlatego, że podobny wniosek, 

który został złożony przez mieszkańców na zebraniu zarządu osiedla w dniu 

17.04.2015r nie znalazł ciągu dalszego. Zwrócił uwagę, że ten wniosek łączy się ściśle 

z postępowaniem prowadzonym przez Dyrektora ZDiGK, który zmierza do zmiany 

organizacji ruchu na 70m odcinku ul. Tuwima między ul. Kochanowskiego a ul. 

Reymonta, a zmiana ma polegać na ustawieniu zakazu zatrzymywania się i postoju  

na tym odcinku. Zaznaczył, że sprawa jest tym bardziej bolesna dla wnioskodawcy i 

dla niego, że dotyczy ich posesji. Natomiast skutkiem takiego oznakowania 

mieszkańcy zostaną pozbawieni możliwości zatrzymania się przy swoich posesjach 

nie mówiąc o gościach wyborcach czy klientach. Zaapelował do Burmistrza i 

Dyrektora ZDGK o rozważenie konieczności umieszczenia tego typu oznakowań. 

Poinformował, że w ramach zgłoszonych interpelacji do dnia dzisiejszego nie 

otrzymał odpowiedzi tj. z Sesji z dnia 26.05. br. dotyczącej braku podstawy prawnej 

wydanych zarządzeń przez p.o Dyrektora OSiR, które stanowiły podstawę do 

usunięcia z krytej pływalni użytkownika udzielającego lekcje pływania jak również z 

Sesji z dnia 23.06.br, gdzie nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytania: 

-  kompleksowych kwot dotyczących organizacji imprezy pn. Dni Kłobucka w  

   rozbiciu na poszczególne składniki w tym koszt występu Lady Pank, Regenese,  

   Betel, 

- ile dzieci z terenu naszej gminy z zespołem Asbergera lub z upośledzeniem 

   sprzężonym uczęszcza do przedszkoli, szkół dla których organem prowadzącym 

    jest gmina Kłobuck i jakie gmina otrzymuje z tego tytułu subwencje na jedno  

   dziecko.   

Przypomniał, że zgodnie z zapisem § 26 Statutu Gminy powinien na interpelację 

pisemną otrzymać odpowiedź w ciągu 14 dni, a na ustną w ciągu 30 dni. 

Podziękował Radcy Prawnemu za udzieloną odpowiedź na pisemną interpelację w 

sprawie opinii prawnej finansowania jednostek pomocniczych gminy i ma nadzieje, 

że ta opinia będzie skutkowało zmianą uchwały Rady Miejskiej.  

Zwrócił uwagę, że na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w zarządzeniach 

burmistrza w schemacie organizacyjnym gminy wciąż figuruje zastępca, który 

fizycznie nie funkcjonuje, a ma pod sobą trzy wydziały urzędu. Poprosił o szybką 

zmianę zarządzenia lub ewentualne powołanie zastępcy.  

W nawiązaniu do wpisu internetowego odnośnie rozstrzygniętego już konkursu na 

dyrektorów placówek oświatowych zapytał, czy komisja powołana przez burmistrza 

nie została powołana z naruszeniem regulaminu na nabór na wolne stanowisko 

urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz na 

stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, który to regulamin 

przed zmianą stanowił, że przewodniczącym takich komisji powinien być zastępca 

burmistrza lub sekretarz, a we wszystkich komisjach przewodniczył Dyrektor 

ZEAOS. 



W nawiązaniu do przedstawionej informacji burmistrza słyszy, że poprawiła się 

sytuacja wykonanych podłączy niemniej jednak wciąż 35% gospodarstw jest nie 

podłączonych. Z uwagi, że została podana tylko ilości podłączanych gospodarstw 

poprosił o podanie liczby mieszkańców, od których będzie zależało uzyskanie efektu 

ekologicznego. Zapytał, czy przez gminę został przygotowany scenariusz w 

przypadku, gdyby nie został uzyskany efekt ekologiczny.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przeprosił za nie udzieloną odpowiedź na interpelacje 

dotyczącą kompleksowych kwot dotyczących organizacji imprezy pn. Dni Kłobucka 

w rozbiciu na poszczególne składniki, której opóźnienie związane jest z 

nieobecnością Dyrektor MOK przebywającego na urlopie, a MOK był organizatorem 

tej imprezy, a gmina jedynie przekazała środki finansowe.  

W odniesieniu do umieszczonego wpisu na stronie internetowej odpowiedział, że nie 

może się do niej odnieść, bo trudno jest polemizować z osobą dokonującą 

anonimowego wpisu. Uważa, że osoba ta ma błędne informacje, ponieważ zmiana 

zarządzenia nie była podyktowana wyborem na dyrektorów szkół tylko na 

stanowisko sekretarza, ponadto szkoły nie są jednostkami administracyjnymi, więc 

to zarządzenie nie dotyczy tego wyboru. Zapewnił, że wszystko zostało 

przygotowane i przeprowadzone zgodnie z prawem. Zarządzenie zostało 

rozszerzone by istniała możliwość zwiększenia składu komisji z uwagi, że nie było 

jeszcze powołanego sekretarza, a wiceburmistrz był zbyt krótko, więc wolał, aby to 

były osoby z większą wiedzą i większym doświadczeniem administracyjnym. 

W kwestii schematu organizacyjnego odpowiedział, że nie zachodzi konieczność 

zmiany istniejącego schematu, ponieważ gdy nie ma zastępcy burmistrza jego 

obowiązki przejmowane są automatycznie przez burmistrza. Dodał, że na ten 

moment nie planuje powołania zastępcy.     

 

Radny W. Dominik – przyznał, że schemat organizacyjny, który nie odzwierciedla 

stanu faktycznego urzędu nie jest rażącym naruszeniem prawa i nie o to chodziło. 

Niemniej jednak będzie zachodziła konieczność zmiany w BIP, gdyż w nim szkoły 

występują jako jednostki organizacyjne gminy.  

Poinformował o złożonej pisemnej interpelacji odnośnie przedstawienia konkretnych 

wydatków na realizację działań promocyjnych jst wynikających z zarządzeń wraz z 

fakturami za usługi z tym związane. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostanie udzielona odpowiedź. Uważa, 

że te działania są logiczne, ponieważ trudno jest nie pomóc organizacji, która dźwiga 

ciężar budowy pomnika i jednoczenie ciężar organizacji uroczystości otwarcia, która 

jest promocja gminy. Niemniej jednak są to kwoty racjonalne, a ich wysokość zależy 

od skali imprezy.   

 

Radny M. Wożniak – zapytał, kiedy zostanie wykonane utwardzenie ulicy Sosnowej 

w Białej i kiedy zostanie ukończona ul. Strażacka w Białej. 



 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że w zmianach budżetowych zostały 

zaplanowany dla ZDiGK środki finansowe na zakup materiału (kruszywa) na 

utwardzenie ul. Sosnowej, więc jeśli to zadanie zostanie zatwierdzone przez radę 

będzie istniała możliwość zakupu kruszywa. W kwestii ul. Strażackiej odpowiedział, 

że Dyrektorowi ZDiGK zostało zlecone wykonanie badania tej drogi potrzebne do 

oszacowania kosztów zakresu robót, do jakiego gmina może się przymierzyć. 

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – poinformował, że przy przebudowie drogi 

wojewódzkiej ul. 11 Listopada będzie zachodziła konieczność podjęcia starań, aby 

przy budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. 11 Listopada zostały utrzymane 

w istniejącym miejscu miejsca postojowe, które zostały urządzone ze środków 

gminnych, a służą nie tylko pacjentom, ale także jako bezpośredni dojazd karetki 

pogotowia. Poparł propozycje radnej Barbary Błaszczykowskiej, aby Starostwo 

Powiatowe jak najszybciej wytyczyło miejsca parkingowe dla swoich pracowników. 

Poinformował, że osobiście na Radzie Społecznej ZOZ zgłaszał, aby przy 

projektowaniu przebudowy izby przyjęć również pamiętać o utworzeniu 

maksymalnej ilości miejsc postojowych od strony ul. Wyszyńskiego.  

W odniesieniu do spotkania z Dyrektorem ZDW w sprawie przebudowy drogi 

wojewódzkiej tj. ul. 11 Listopada zapytał:  

- czy została przewidziana budowa chodnika od rzeźni w kierunku Łobodna do ul. 

  Spokojnej. 

- czy zostały przewidziane przejścia rurowe przepustowe umożliwiające w 

   przyszłości przebudowę oświetlenia ulicznego, aby zostały usunięte wiszące kable.   

Poinformował o zgłoszonej przez mieszkańca prośby o interwencję w sprawie sklepu 

nocnego całodobowego przy ul. 9 Maja w Kłobucku, występują zakłócenia ciszy 

nocnej .  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wszystkie te postulaty dotyczące miejsc 

postojowych już wcześniej przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach i będzie się starał, aby zostały one w prowadzone do projektu. W kwestii 

przebudowy oświetlenia poinformował, że w tej kwestii została przeprowadzona 

rozmowa z Prezesem Tauronu, który jest otwarty na przebudowę i przypomniał o 

wcześniejszej propozycji zmiany sposobu zasilania wspólnot mieszkaniowych, które 

na ich zmianę muszą wyrazić zgodę, ponieważ wiąże się to z przebudową zasilania 

budynków, gdzie zachodziłaby konieczność pociągnięcia przewodów do punktu 

rozdzielającego energię na poszczególne lokale w elewacji zewnętrznej budynków 

budynku, które w większości są już odnowione. Niemniej jednak wszystkie 

wspólnoty i wszyscy właściciele budynków wzdłuż ul. 11 Listopada zostaną 

poinformowani o takiej możliwości, aby w przyszłości cała ta ulica była oświetlona 

latarniami bez pajęczyny przewodów. Natomiast jeśli uda się uzyskać zgodę 

właścicieli budynków Tauron jest w stanie przeprowadzić w ramach przebudowy 

drogi przejście bezkolizyjne pod drogą przewodów i zasilających.   



 

Radna E. Kotkowska – zwróciła uwagę, że z uchwały w sprawie zmian 

budżetowych wynika, że gmina więcej dopłaca za wychowanie przedszkolaków 

uczęszczających do przedszkoli na terenach innych gmin niż do przedszkolaków z 

naszej gminy, gdzie z tego tytułu mamy większe wydatki niż za zwroty za dzieci z 

innych gmin, a które korzystają z naszych przedszkoli. Zapytała, czy była robiona 

jakaś analiza gmin, do których uczęszczają w szczególności nasze dzieci oraz czy 

istniałaby możliwość uszczelnienia tego systemu, aby nasze przedszkola były 

wypromowane i wzmocnione kadrowo oraz do jakich gmin dopłacamy najwięcej.   

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że w uchwale budżetowej jest tylko 

wprowadzonych część dochodów, gdyż wcześniej były wykazane w miesiącu 

czerwcu i lipcu, więc trudno jest odpowiedzieć czy bardziej tracimy czy zyskujemy.  

Natomiast najwięcej dopłacamy do gminy Częstochowa i gminy Mykanów. 

 

Radny A. Tokarz – w kwestii miejsc parkingowych przy Media-Ekspert 

zaproponował umieszczenie tablicy informującej o istniejącym parkingu na ul. 

Kochanowskiego. Zapytał, kiedy radnym zostaną przedstawione wnioski zgłoszone 

do budżetu na rok 2016.   

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że nie ma określonego terminu przekazania 

przez organ wykonawczy radnym wniosków złożonych do projektu budżetu. 

Natomiast z uwagi, że wniosków wpłynęło dużo sporządzane jest zestawienie, które 

przekazywane jest radnym tydzień przed procedurą uchwalania budżetu, więc 

radnym zostanie przekazane w terminie około 20-25 października łącznie z kwotami, 

które burmistrz zaproponuje w zakresie zadań inwestycyjnych, a skarbnik w 

zakresie wydatków bieżących i dochodów bieżących. Zaznaczyła, że w tym roku jest 

wyjątkowo dużo złożonych wniosków więc przygotowanie tego zestawienia 

wymaga więcej czasu.    

 

Radny J. Soluch – poinformował, że również będzie zachodziła konieczność podjęcia 

starań w celu uzyskania dofinansowania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach, aby nasze drogi gminne, na które został skierowany ruch objazdowy do 

Częstochowy tj. ul. Strażacka w Białej i Kopiec oraz Żabiniec zostały 

wyremontowane po zakończeniu przebudowy mostu w Kiedrzynie. Zaznaczył, że 

prawdopodobnie kolejny remont mostu będzie na stawkach, którego remont będzie 

powiązany z przebudową drogi. Poprosił o umieszczenie tablicy kierunkowej 

„Osiedle Zagórze” jadąc od strony Kamyka na skrzyżowaniu przy wjeździe w ul. 

Kochanowskiego. W kwestii podłączy budynków do kanalizacji sanitarnej 

poinformował, że Sołtys Kamyka i Borowianki po przeprowadzonych rozmowach z 

mieszkańcami, którzy do tej pory jeszcze się nie podłączyły wiedzą, że nie podłączy 

się kilka posesji z przyczyn niezależnych od właścicieli budynków tj. w Borowiance 



będą 4 budynki, a w Kamyku 7 budynków. Natomiast pozostałe osoby są w trakcie 

załatwiania bądź do końca października zostaną podłączone.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że w przedstawionej informacji przyłączy 

budynków podaje ilość podpisanych umów. Natomiast doskonale zdaje sobie 

sprawę, że wiele jest już technicznie przygotowanych do odbioru. Niemniej jednak 

PWiK nie będzie w stanie w jednym czasie i o jednej porze przeprowadzić wizji 

lokalnej, wypełnić dokumentów i zawrzeć umowy. Poprosił, aby właściciele 

dokonywali zgłoszenia do PWiK, celem ustalenia terminu odbioru.  

Poinformował, że udało się uzyskać zgodę na podłączenie OSP na uproszczonym 

projekcie.  

 

Radna D. Kasprzyk – zaznaczyła, że szkoda, że Gazeta Kłobucka mając w nazwie 

Kłobucka nie przyczyniła się do promocji naszego miasta związanej z odsłonięciem 

Pomnika J. Długosza.  

Poinformowała o złożonym wniosku do budżetu na rok 2016 dotyczącego poprawy 

bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły poprzez utworzenie parkingu czy 

chodnika przed szkołą na Smugach. Poprosiła o poprawę oświetlenia ulicznego 

poprzez dodanie jednej lampy przy ul. Szkolnej przy samym przystanku 

autobusowym  na wysokości firmy Aleksandra.    

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wniosek odnośnie poprawy 

bezpieczeństwa dzieci otrzymał również od Dyrektorki szkoły na Smugach. W 

odniesieniu do poprawy oświetlenia poprzez dodanie lampy odpowiedział, że musi 

być wykonany projekt na przebudowę oświetlenia.  

 

Radny W. Ściebura – zapytał jakie zostaną podjęte działania związane z usunięciem 

nieprzyjemnego zapachu z przepompowni wybudowanej na posesji Braci 

Selezjanów na Kopcu.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w dniu dzisiejszym w tej sprawie 

wpłynęło również pismo od mieszkańców sąsiadujących z tą przepompownią. W tej 

kwestii z kierownictwem Oddziału Wodociągów w Kłobucku będzie 

przeanalizowana przyczyna powstania tego utrudnienia w celu jego usunięcia.  

 

Radny Z. Bełtowski – zapytał, jaka przez firmę Tauron została udzielona odpowiedź 

w celu przestawienia słupów oświetleniowych z posesji prywatnych w pas drogi ul. 

Jasnogórskiej w Białej. 

W odniesieniu do przebudowy mostu w Kiedrzynie poinformował, że ta inwestycja 

realizowana jest nie przez ZDW w Katowicach tylko przez Częstochowę, która 

przystąpiła do przebudowy swych mostów.  

 



Burmistrz J. Zakrzewski- odpowiedział, że przebudowa oświetlenia leży w gestii 

gminy.   

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – przekazała prowadzenie 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej J. Batóg. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – w imieniu mieszkańców Osiedla 

Nr 2 poinformowała o zakłócanej ciszej nocnej przez klientów całodobowego sklepu 

monopolowego przy ul. 9 Maja w Kłobucku. Poprosiła o przyspieszenie rozwiązania 

istniejącego bardzo uciążliwego problemu dla mieszkańców.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że o istniejącym problemie została 

powiadomiona Policja i Komisja Przeciwalkoholowa jak również została 

przeprowadzona rozmowa z właścicielem sklepu. Z przesłanej informacji przez 

Policję wynika, że przeprowadzono 103 interwencji i nałożono ponad 300 mandatów. 

Niemniej jednak w rozwiązaniu tego problemu ogranicza nas ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej. Wobec powyższego właścicielowi sklepu nie można 

narzucić godzin otwarcia i zamknięcia sklepu. Natomiast właściciel musi sobie 

zdawać sprawę, że będzie zachodziła konieczność przeprowadzania częstych 

kontroli, dzięki którym będzie istniała możliwość wyeliminowania tego procederu. 

Natomiast jeśli zostanie stwierdzone, że sprzedawany jest alkohol osobom nieletnim 

lub osobom wskazującym na jego spożycie, wówczas będzie można zabrać koncesję. 

 

Pkt.7.  

Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 

interesu prawnego uchwałą Nr 52/IX/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska –poinformowała, że wspólne wezwanie do 

usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr 52/IX/2015r Rady Miejskiej w 

Kłobucku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck zostało podpisane przez 24 

osoby, które w uzasadnieniu wezwania wskazały, że z uwagi na brak odpowiedniej 

informacji uniemożliwiony miały udział w dyskusji publicznej jak również nie 

mogły składać uwag, a uwagi, które zostały złożone nie zostały uwzględnione przez 

burmistrza oraz, że nie było rozpoznania merytorycznego przez komisje rady 

miejskiej nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu studium i informacji 

publicznej o zakończeniu i przekazaniu projektu studium do zatwierdzenia przez 

Radę Miejską jak również, że nie informowano zainteresowanych o sposobie 

rozpatrzenia pisemnych wniosków do projektu studium. Przypomniała, że 

uchwalone studium w kwietniu br. jest dokumentem planistycznym, który nie ma 

rangi prawa miejscowego. W studium tym zostały uwzględnione wszystkie ustalenia 



obowiązujących w gminie planów zagospodarowania przestrzennego w tym 

również planu, który został uchwalony w 2002 r, a który wyznaczał zmianę 

przebiegu rurociągu paliwowego relacji Koluszki- Boronów poza strefę ochrony 

pośredniej ujęcia wody Wierzchowisko. Trasę tę o długości około 8  km wyznaczono 

po terenach przewidzianych w obowiązującym w 2002 r planie zagospodarowania 

przestrzennego pod uprawy polowe i ogrodnicze. 

Zaznaczyła, że określona w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym procedura opracowania i uchwalenia studium nie została 

przekroczona. Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium jest 

opisany w uzasadnieniu do projektu uchwały, a lokalizację nieruchomości, których 

uwagi dotyczą przedstawiono na załączniku mapowym. Zaznaczyła, że kilka osób, 

które podpisało się pod wezwaniem do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego 

uchwalonym studium, w wyznaczonym obwieszczeniami terminie nie złożyło 

wniosków ani uwag. Część uwag złożonych przez osoby, które podpisały się pod 

wezwaniem zostało uwzględnione w części lub w całości. Uważa, że 

wnioskodawcom głównie chodzi o likwidację zmiany projektowanej trasy 

przekładki rurociągu paliwowego Koluszki – Boronów, którego trasa została 

wyznaczona planem miejscowym uchwalonym przez radę w 2002r., mającą na 

uwadze zmniejszenie zagrożenia skażenia ujęcia wody pitnej Wierzchowisko. Wobec 

powyższego Rada uznała realizacje tej przekładki za służąca ponad lokalnym celom 

publicznym. Zwróciła uwagę, że na podstawie uchwalonego studium uchwalone 

zostały już dwa plany zagospodarowania przestrzennego, a nad kolejnym projektem 

planu obecnie do publicznego wglądu odbywa się dyskusja publiczna ( plan 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łobodno). Przypomniała, że 

przez Radę Miejską było również rozpatrywane wezwanie do usunięcia naruszenia 

interesu prawnego poprzez uchwalenie studium bez uwzględnienia uwagi złożonej 

w trakcie procedury, a dotyczącej braku przeznaczenia na tereny inwestycyjne 

nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. Wojska Polskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że Komisja jednogłośnie wstrzymała się od wypracowania opinii do 

projektu uchwały z uwagi na brak opinii prawnej, która pozwoliłaby na świadome 

rozpatrzenie całej sprawy i jakie gmina poniesie skutki, gdy studium zostanie 

uchylone lub, gdy nie zostanie uwzględnione wezwanie, a gmina przystąpi do 

zmiany studium i do ewentualnej zmiany planu pozostawiając ropociąg w 

dotychczasowym przebiegu oraz jakie koszty zostały już poniesione na uchwalenie 

tych planów i opracowanie studium.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że koszt poniesiony na  

plan opracowywany dla przekładki ropociągu paliwowego stanowił kwotę około 

30.000,00zł nie licząc kosztów publikacji prasowych i kosztów korespondencji, a na 

opracowanie studium około 50.000,00zł.  



 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. 

/ za głosowała 1 osoba , przeciwnych głosów nie było, 12 radnych wstrzymało się od głosu/.   

 

Radny W. Dominik – poprosił o podanie kosztów planów, które zostały uchwalone 

już na podstawie tego studium 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że obecnie nie pamięta tych 

kwot. Natomiast studium opracowywane i uchwalane jest dla całej gminy, więc 

uwzględnienie wezwania tylko do części, terenu będzie skutkowało uchyleniem 

całego studium.  

 

Radny M. Woźniak – poinformował, że wniosek do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego złożony przez Komitet Ochrony Praw Ziemskich dotyczy procedury 

wprowadzenia w studium i jego uchwalenia. Zaznaczył, że sama procedura była 

czytelna, natomiast w odniesieniu do przedstawionych w uzasadnieniu zarzutów, że 

nie było odpowiedniej informacji i merytorycznego rozpoznania czy informacji 

publicznej czy błędne informowanie. Osobiście uważa, że jeśli była osoba na tyle 

zainteresowana to miała udzieloną odpowiedź i możliwość wglądu we wszystkie 

dokumenty tego planu w sposób zwyczajowo przyjęty, więc nie ma podstaw 

przyjęcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dla studium dla 

całej gminy. Skarga dotyczy pewnego obszaru i osób, które nie zgadzają się na 

wykonanie przekładki na teren, który został określony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego tj. Kopiec, Biała i Lgota.  

Zaznaczył, że osobiście rozmawiał z wieloma osobami podpisanymi pod wnioskiem 

i zdecydowanej większości tych osób chodzi o usunięcie ropociągu z terenu ich 

działek tak, więc drogą do realizacji tych celów nie jest likwidacja całego studium dla 

całej gminy. Poinformował, że przez radnych z Białej został złożony wniosek o 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kopiec, Biała, 

Lgota odnośnie przekładki rurociągu relacji Koluszki - Boronów na ten teren, który 

ten plan przewiduje z zaznaczeniem, aby z planu został usunięty rurociąg.  

Zacytował wcześniejszą swą wypowiedź z posiedzenia Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego w dniu 11.08.br „poinformował, że upłynęło 13 lat od czasu 

uchwalenia planu i po tylu latach rurociąg nie został wybudowany. Jedynym 

działaniem w kierunku realizacji budowy rurociągu było uchwalenie planu przez 

radę, Firma PERN nie poczyniła żadnych innych kroków w kierunku realizacji 

budowy rurociągu. Ponadto w piśmie skierowanym do urzędu jako odpowiedź 

firma jednoznacznie nie określiła, kiedy będzie realizowała budowę i czy w ogóle 

będzie ją realizowała. Uważa, że trzymanie w mocy prawnej planu, który jest 

nierealny do wykonania podważa w jakiś sposób kompetencje urzędu i rady. Kolejna 

informację, którą można odczytać z pisma PERN jest to, że jeszcze nie we wszystkich 

gminach, przez, której tereny ma przebiegać rurociąg zostały uchwalone miejscowe 



plany zagospodarowania przestrzennego pod budowę rurociągu. Niemniej jednak te 

gminy przy realizacji tak dużej inwestycji dbają nie tylko o interes gminy, ale 

również o interes mieszkańców. Zaznaczył, że w naszym przypadku obowiązujący 

plan wystarczająco nie zabezpiecza interesu gminy, a mieszkańców w ogóle. Uważa, 

że interes gminy nie jest zabezpieczony, ponieważ będzie to jedna z dwóch 

większych inwestycji ( budowa autostrady i rurociągu), które byłyby realizowane na 

terenie gminy i gdzie nie została zabezpieczona odbudowa zniszczonej 

infrastruktury, ponieważ przy realizacji, tych inwestycji będzie zachodziła 

konieczność wykorzystanie ciężkiego sprzętu, który zniszczy nasze drogi. Zwrócił 

uwagę, że Spółka akcyjna PERN przesyła rocznie rurociągiem Koluszki-Boronów 

około 5mln ton baryłek ropy, dochód netto za I półrocze 2015r wyniósł około 163 mln 

zł. Natomiast po wybudowaniu nowej nitki przesył będzie jeszcze większy i da 

większe zyski. Osobiście uważa, że zabezpieczenie interesu gminy przy tak 

ogromnych zyskach firmy powinno być o wiele bardzie korzystniejsze niż 

przekazanie kwoty 70tyś zł w formie darowizny. Kolejny interes, który nie został 

zabezpieczony dotyczy interesu mieszkańców, który wynika z ilości złożonych skarg 

i spraw w sądzie i wskazuje, że mieszkańcy nie wyrażą zgody na budowę rurociągu, 

który uniemożliwiłby na działkach w sąsiedztwie w pełni uzbrojonej drogi 

publicznej rozpoczęcia jakiejkolwiek inwestycji, a przy uzyskaniu pozwolenia na 

budowę na działce rurociągu właściciel działki z tego tytułu otrzymałby 

odszkodowanie w wysokości od 1 do 2 tys. zł. Uważa, że tego typu plany powinny 

być konsultowane z mieszkańcami, aby został wypracowany jakiś kompromis, który 

byłby najkorzystniejszy dla wszystkich stron. Zaznaczył, że również Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraża zgody i żąda zmiany trasy 

budowy rurociągu tak, aby nie przecinał się z autostradą w miejscu obecnie 

zaplanowanym, czyli w Lgocie, więc PERN będzie musiała wystąpić do gminy o 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego 

zachodzi możliwość postawienia w pełni uzasadnionej tezy, że na dzień dzisiejszy 

wiadomym jest, że w 100% aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego jest nierealny do zrealizowania przez PERN, więc należy przystać do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

poprzez usunięcie zapisu budowy rurociągu. Wówczas będzie istniała możliwość 

zadbania w odpowiedni sposób o interes gminy i interes mieszkańców. Jako 

wnioskodawca poprosił o pozytywne rozpatrzenie wniosku i skierowanie go na 

najbliższe posiedzenie sesji.  

Zaznaczył, że na posiedzeniu tej komisji został zgłoszony wniosek odnośnie skutków 

prawnych, jakie będą z chwilą usunięcia ropociągu z planu. Odpowiedział, że 

usunięcie przekładki z planu na pewno będzie wiązało się ze sporymi kosztami z 

uwagi, że ropociąg przebiega przez trzy miejscowości i trzy sołectwa, więc jest dość 

rozległy. Niemniej jednak ma nadzieję, że w najbliższych latach znajdą się środki na 

zmianę planu, a rada podejmie uchwałę pozwalająca na zmianę planu z usunięciem 

zapisu projektu przekładki rurociągu.  

 



Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - w kwestii zarzutu, że radni nie byli w pełni 

poinformowani o złożonych uwagach poinformowała, że radni byli informowani, a 

każdy z radnych otrzymał w wersji elektronicznej płytę z projektem studium 

zawierającym wszystkie załączniki w tym również listę uwag złożonych w trakcie 

procedury, a rozpatrzonych negatywnie lub w części negatywnie przez burmistrza i 

mógł się odnieść do sposobu ich rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji 

Zagospodarowania Przestrzennego. Zaznaczyła, że uchylenie zmiany studium 

uchwalonego w kwietniu br spowoduje aktualność poprzedniego studium, które w 

ten sam sposób wyznacza przebieg przekładki rurociągu paliwowego.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że studium zostało wykonane, aby została 

uregulowana lokalizacja inwestycji wiatrakowych. Natomiast nie uchwalenie tego 

studium spowodowałoby ponowne otwarcie drogi dla firm budujące farmy 

wiatrowe. 

Osobiście doskonale rozumie wnioskodawców wezwania jako osoby bezpośrednio 

zainteresowanych tą sprawą, ale odrzucenie tej uchwały powoduje, że zostają 

skrzywdzone kolejną znaczne grupy mieszkańców. Natomiast, jeśli jest w 

przyszłości szansa na zmianę tego planu to trzeba iść w tym kierunku niech te plany 

żyją swoim życiem, a czas zweryfikuje również warunki zabudowy.  

Jeżeli faktycznie przy budowie tego węzła autostradowego A1 projektant stwierdzi, 

kolizję to wówczas w jego interesie będzie tę kolizję dotyczącą ropociągu 

zniwelować.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – w odniesieniu do farm wiatrowych dodała, 

że jednym z argumentów przy uchwaleniu zmiany studium była informacja, że 

zostały w nim wyznaczone lokalizacje pod elektrownie wiatrowe tylko na obszarach, 

dla których zostały wydane ostateczne decyzje. Natomiast na pozostałym terenie 

gminy nie dopuszczono lokalizacji takich inwestycji. Przypomniała, że głównym 

argumentem dla uchwalenia planu wyznaczającego trasę przekładki istniejącego 

rurociągu była ochrona ujęcia wody Wierzchowisko.    

 

Radny W. Dominik – uważa, że ważne są intencje, bo intencją skarżących jest to, aby 

ropociąg pozostał w dotychczasowej trasie. Natomiast przyjęcie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa przez Radę niczego nie zmieni, a tylko spowoduje, że 

zostanie uchylonych kilka już uchwalonych planów miejscowych, których uchylenie 

uniemożliwi rozbudowę cmentarza w Kamyku, a powrócimy do pierwotnego 

studium, w którym trasa ropociągu jest dokładnie w tym samym miejscu. Osobiście 

przychyla się do inicjatywy uchwałodawczej radnych z Białej, aby zastanowić się 

nad możliwością zmiany tego studium, ale tylko w zakresie przebiegu ropociągu. 

Wówczas procedura była by dużo prostsza niż zmiana całego studium dla całej 

gminy. Natomiast do opracowania planu miejscowego z trasą ropociągu w 

dotychczasowym miejscu przystąpić dopiero po przeprowadzeniu analizy formalno 

prawnej. Uważa, że opracowanie analizy formalno – prawnej powinno zostać jak 



najszybciej zlecone, ponieważ ona w sposób jednoznaczny wskazywałaby, na jakich 

warunkach można uruchomić procedurę zmiany studium, a w efekcie zmiany 

planów. 

  

Radny J. Soluch –  dodał, że jest w posiadaniu pisma od Przedsiębiorstwa PERN S.A 

z Płocka, z którego wynika, że firma nie odstąpi od budowy ropociągu, aż do czasu 

uchwalenia planów miejscowych przez poszczególne gminy, w tym przez gminę 

Mykanów. Zwrócił uwagę, że z uzyskanych informacji wie, że gmina Mykanów od 

2004r ma opracowany plan na nową trasę ropociągu, ale nie jest on uchwalony, 

ponieważ nie ma zgody mieszkańców na jego uchwalenie. Natomiast przez 

Przedsiębiorstwo PERN zostały podjęte działania w celu nierostrzelnienia 

istniejącego ropociągu poprzez wbudowanie dodatkowej zasuwy w granicach stref 

pośrednich ujęć wód podziemnych z sygnalizacją elektroniczną umożliwiającą ich 

zdalne sterowanie oraz projekt prac geologicznych dla rozmieszczenia sieci otworów 

obserwacyjnych piezometrów w strefie ujęcia wód Wierzchowisko do stworzenia 

możliwości monitorowania stanu czystości wód podziemnych oraz oddziaływanie 

na nie rurociągu. Natomiast z informacji uzyskanych od radnych z Białej wie, że są 

za rozpoczęciem działań zmierzających do uchylenia planu zagospodarowania w 

obecnej wersji bądź za wznowieniem nowych negocjacji, co do odszkodowań dla 

poszczególnych mieszkańców Białej prze tereny, których ma przebiegać rurociąg.     

 

Radny Z. Bełtowski – uważa, że skarga powinna dotyczyć tylko przekładki, a nasze 

działania powinny być skierowane w kierunku, pozostawienia przebiegu ropociągu 

w dotychczasowym miejscu. Zwrócił uwagę, że na zabezpieczenie nitki na starym 

miejscu zostały przeznaczone duża ilość środków finansowych. Natomiast na 

rozpoczęcie budowy ropociągu sami pracownicy odpowiadają, że nie ma żadnych 

perspektyw. Zastanawia się jak długo jeszcze będą zablokowane tereny 

uniemożliwiające ich zabudowę skoro przez 15 lat ropociąg nie został wybudowany. 

Jako radny z Białej zaproponował przystąpienie w najbliższym czasie do likwidacji 

przekładki.  

 

Mieszkaniec Białej K. Merta -  zwrócił uwagę, że dzisiaj poruszany jest tylko jeden 

ważny  problem, ale  studium  pomija jeszcze parę innych szczegółów . Studium nie 

jest prawem miejscowym, ale skutki uchwalenia tego studium dla wielu osób są 

bardzo istotne. Zaznaczył, że osobiście od 2008r składa wnioski, na które otrzymuje 

negatywną odpowiedź, więc uważa, że Spółka PERN ma większe przełożenie na 

sprawy gminy niż rada, która powinna w pierwszej kolejności reprezentować 

interesy mieszkańców. Zaznaczył, że nie byłoby sprawy nawet, gdyby ten rurociąg 

przebiegał dalej w studium, gdyby nie udzielona odpowiedź przez projektanta na 

zadanie pytanie przez radnego M. Wożniaka na posiedzeniu sesji w dniu 29.04.br, że 

istniała możliwość wykreślenia rurociągu ze studium oraz odpowiedź udzielona w 

dniu 4.08.2014r na zadane pytanie przez mieszkańca, że istnieje obowiązujący plan 

miejscowy który nie jako „ rezerwuje” teren pod budowę rurociągu i, że istnieje 



możliwości złożenia uwagi do ponownego rozpatrzenia. Natomiast z uzyskanych 

informacji wie, że jeśli w studium pozostaną nadal te zapisy gmina nie będzie w 

stanie nic zrobić. Zwrócił uwagę, że gdyby zostały zrealizowane warunki 

mieszkańców zgłoszone w lutym o przeznaczeniu tych terenów pod zabudowę 

nawet z pozostawieniem tego ropociągu dzisiaj nie byłoby problemu  

Poinformował, że według Stowarzyszenia, które reprezentuje, które działa na terenie 

gminy Kłobuck i Mykanów z zakresem działania na terenie województwa śląskiego 

wtedy Ci właścicieli terenów, którzy obecnie nie mogą skorzystać z art. 36 z uwagi, 

że minęło 5 lat. mieliby zagwarantowaną wypłatę odszkodowania.   

Spółka PERN chcąc przejść przez teren Białej, wówczas mieszkańcy korzystając z 

pomocy Kancelarii Prawnej najętej przez Stowarzyszenie Spółka PERN musiałaby 

wydać około 15 mln zł. Zwrócił uwagę, że za trzy lata przez energetykę, zostanie 

zabrany teren, po których przebiegają linie energetyczne oraz tereny nieruchomości 

znajdujące się przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych tych 

właścicieli, którzy nie znając procedur nie zgłosiły do gminy wyprowadzenia stanów 

prawnych w momencie przyjmowania drogi jako mienie komunalne. Zaznaczył, że 

na dzisiejszy wiele osób nie ma pojęcia, co znaczy plan zagospodarowania 

przestrzennego i jak on się przekłada na ich finanse te osoby nie potrafią się również 

obronić przed negocjatorami, którzy doskonale wyczuwają nieznajomość prawa 

miejscowego przez te osoby, co zostało wykorzystane przy wytyczeniu ułożenia 

rury, gdzie podpisywana była przez nich zgoda na 12m,  a nie na 30m jak przewiduje 

plan miejscowy. Zapytał, czy przed uchwaleniem planu została dostarczone zawarte 

porozumienia z mieszkańcami i czy teren został wykupiony. Przytoczył słowa 

ówczesnego radnego W. Dominika wypowiedziane przy uchwalaniu uchwały Nr 45 

z 99r cyt. „Gmina Kłobuck niewiele ryzykuje”, z których wynika, że ryzykują tylko 

obywatele, a przez innego radnego inne wypowiedziane słowa „ że to są tereny 

podmiejskie”, a radny Dominik, że musi kierować się planem miejscowym, czyli że 

wszyscy mamy tereny rolne. Przypomniał, że ta kwestia była już podnoszona w 

latach 96 - 99  wówczas radni z Kamyka wstrzymali się od głosu.   

Zaznaczył, że dłużej tak być nie może, aby mieszkańcy stawiani byli przed 

dokonanym faktem dzisiaj nie usłyszał, jaki byłyby skutek finansowy, gdyby 

wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą zostało 

uwzględnione ani też Rada nie poznała opinii formalno prawnej, o którą 

wnioskowano już na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w 

dniu 11.08.2015r. Uważa, że takie postępowanie jest skutkiem, tego że radni nie 

zapoznają się z materiałami i przyjmują do wiadomości coś, co nawet nie pasuje. 

Uważa, że są pewne sprawy np. z Agencji Rynku Rolnego, które bez uchwalonego 

studium i planu miejscowego są nie możliwe do zrealizowania. Zapytał, czy zostali 

powiadomieni właściciele terenów, na których planowana jest budowa obwodnicy 

Kłobucka o zyskach, jakie mogą mieć z tego tytułu. W studium ten teren nie został 

oznaczony terenami budowlanymi i przemysłowymi, więc każdy otrzyma po 12,00zł 

albo 7,00zł, a nie 70,00zł  



W odniesieniu, że osoby były jednak wprowadzane w błąd przytoczył przykład 

składanych przez mieszkańców nie znających procedur wniosków związane ze 

studium, kiedy w sekretariacie Urzędu Miejskiego były informowane, że otrzymają 

pisemną odpowiedź.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że wniosek o sporządzenie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złożony został przez  

Przedsiębiorstwo PERN po raz pierwszy w roku 1996. Wówczas zaproponowano 

Przedsiębiorstwu wystąpienie do wojewody o uznanie inwestycji za zadanie służące 

ponad lokalnym celom publicznym, którego celem jest zmniejszenie skutków 

ewentualnej awarii rurociągu paliwowego, gdyż przebiega przez strefę ochronny 

pośredniej ujęcia wody Wierzchowisko. Zwróciła uwagę, że również nie 

podejmowała uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego, a radni mieli też możliwość zapoznania się z wnioskiem i  z 

proponowaną trasą przebiegu jaką przedstawiło Przedsiębiorstwo PERN przez 

tereny, które wówczas w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy były przewidziane pod uprawy polowe. Przyznała, że faktycznie przez 15 lat 

Przedsiębiorstwo nie przystąpiło do realizacji inwestycji, choć jak wynika z 

informacji przedmówcy przekazanej na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego był poproszony do starosty na negocjacje w sprawie ustalenia 

wysokości odszkodowania.  

 

Mieszkaniec Białej K. Merta – uzupełnił, że był poproszony na rozmowy wyłącznie 

w sprawie przejścia siłowego, czyli bez zgody właściciela.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – dodała, że z tego wynika, że były 

podejmowanie działania, które nie doprowadziły do realizacji inwestycji. Natomiast 

z uwagi na upływ czasu te tereny niegdyś rolnicze mogą być obecnie przeznaczone 

pod zabudowę. Dotyczy to gruntów położonych wzdłuż ul. Częstochowskiej i 

Sadowej w Białej. Osoby, który podpisały się pod wezwaniem do usunięcia 

naruszenia interesu prawnego, których działki zostały w części przewidziane pod 

zabudowę mieszkaniową, a nadal uważają, że cały obszar działki powinien zostać 

przeznaczony pod zabudowę. Pod wezwaniem podpisała się również osoba, której 

uwaga została uwzględniona w całości. Ponownie przypomniała, że w 

przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z kolizją interesu społecznego z 

interesem osób indywidualnych, bo celem rady nie było blokowanie terenów pod 

zabudowę mieszkaniową tylko faktyczną ochroną ujęcia wody pitnej.  

 

Radny W. Dominik – zapewnił, że zarówno w latach 1998 – 2002 jak i obecnie stara 

się jak najlepiej wykonywać swój mandat i działać zgodnie z własnym sumieniem 

czasami nawet wbrew oczekiwaniom innych radnych czy burmistrza, jest również 

jest przekonany, że podjęta wówczas uchwała przez Radę została podjęta w 

najlepszych intencjach, aby ochronić ujęcie wody Wierzchowisko. Niemniej jednak 



dopuszcza sytuację, że mógł wówczas błądzić, ale chciałby przeczytać całą 

wypowiedź, bo przytoczone trzy słowa zostały wyrwane zostały z kontekstu. 

Osobiście jest za rozwiązaniem istniejącego problemu jednakże odnosi wrażenie, że 

działania propagandowe pana K. Merty zmierzają do zniechęcenia do swojej osoby, 

co nie jest właściwe. Natomiast rozwiązaniem nie jest przyjęcie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa, ponieważ stan prawny pozostaje w tej części 

niezmienny, gdyż dalej w studium znajduje się ropociąg w takiej samej trasie, która 

obecnie próbuje się zmienić. Osobiście uważa, że w celu rozwiązania istniejącego 

problemu Rada powinna działać w kierunku zmiany studium w zakresie przebiegu 

ropociągu, a nie uchylania całego dokumentu dla całej gminy.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 

usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr 52/IX/2015 z dnia 29 kwietnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 7 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 98/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt. 8.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

 

Skarbnik K. Jagusiak  –  poinformowała, że projekt uchwały po stronie dochodowej 

dotyczy zwiększenia planu w zakresie zwrotów za koszty pobytów w naszych 

przedszkolach dzieci, które miejsce zamieszkania mają w innych gminach oraz 

drobne kwoty dotyczące opłaty z tytułu ubezpieczenia.  

W zakresie załącznika Nr 2 zmiany dotyczą: 

 - zmniejszenia planowanej w Dziale 710 Działalność usługowa kwoty 75.000,00zł na  

   projekt zintegrowany system gospodarki przestrzennej do kwoty 28.300,00 zł z  

   przeznaczeniem na projekty drogowe. 

 - zapewnienia środków finansowych w wysokości 217.036,99 zł na działalność  

   bieżącą ZDiGK w Kłobucku oraz na realizacje zadania inwestycyjnego pn.  

   Przebudowa  ul. Polnej w Kłobucku kwoty 80.000,00 zł w tym środki Osiedla Nr 9 

   kwota 15.000,00zł  

   Z uwagi, że ze względów obiektywnych nie możliwa jest realizacja inwestycji 

   budowa ul. Łąkowej te środki zostaną zmniejszone do wysokości zapłaty za 

   dokumentację kwota zmniejszenia 492.000,00 zł.  

 W zakresie pozostałych przesunięć: 

 - przeznaczenie kwoty 220.000,00 zł  na zakup nieruchomości położonej w Kamyku. 

-  W zakresie Działu 750 Administracja publiczna i Działu 801 Oświata i wychowania   

    Z uwagi, że do końca roku pozostało mało czasu i nie zostanie sporządzona  

    dokumentacja z jednoczesną jej zapłatą zachodzi konieczność zdjęcie z planu  

    trzech zadań inwestycyjnych w zakresie: 



    1) projekt modernizacji energetycznej budynku urzędu wraz z odwodnieniem 

        budynku - 25.000,00 zł, 

   2) projekt modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej -15.000,00 zł, 

   3) projekt modernizacji energetycznej budynku Domu Nauczyciela w Kamyku – 

       kwota 8.000,00 zł., które zostają umieszczone w projekcie WPF jako jeden projekt 

       do wydatkowania w roku 2016r.  

 - W zakresie Działu Oświata i Wychowanie zmiany dotyczą głównie dotacji dla  

    jednostek, które są placówkami oświatowymi i są to zarówno przesunięcia 

    wewnętrzne w dziale dotyczącym dotacji dla szkół, dla których organizatorem nie  

    jest gmina jak również kwoty 157.000,00zł wydatkowanej przez gminę jako zwrot  

    kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach.  

 - W zakresie zadań związanych z dziećmi niepełnosprawnymi przesunięcia  

    środków dotacyjnych z Działu 80149 do Działu 80150 z uwagi na bieżące  

    monitorowanie wydatków w tych rozdziałach. Przypomniała, że są to rozdziały w  

    pełni subwencjowane i jeśli w tych rozdziałach nie zapewnimy tych samych  

    kosztów jakie otrzymaliśmy w subwencji będzie zachodziła koniczność dokonania 

    zwrotu tych środków.  

 -  przesunięcia drobnych  kwot związanych  z przeznaczeniem środków  

    osiedlowych  w zakresie Osiedla Nr 1 w wysokości 1.200,00zł w Dziale  

    Gospodarka Komunalna i Osiedla Nr 1 w Dziale dotacyjnym dla Miejskiego  

    Ośrodka Kultury w wysokości 500,00zł. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o wprowadzenie autopoprawki w zakresie 

zapisu w Dziale 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

poprzez poprawę zapisu kwoty 220.000,00zł na kwotę 215.000,00zł z uwagi , że 

właściciele działki w wyniku przeprowadzonych negocjacji wyrazili zgodę na 

obniżenie do kwoty 215.000,00zł oraz poprawę zapisu kwoty 85.036,99 zł w Dziale 

Transport paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poprzez dokonane 

przesuniecie kwoty 5.000,00zł oraz poprawę zapisu na kwotę  87.036,99 zł   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. 

/za głosowało 6 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 5 radnych wstrzymało się od głosu/.   

 

Radny T. Wałęga – przypomniał, że na początku obrad sesji zrezygnował ze 

zgłoszenia wniosku o wycofanie z porządku obrad sesji tego punktu, gdyż ustalone 

zostało, że przy procedowaniu tego projektu zostanie rozważona możliwość 

procedowania tego projektu uchwały bez zadania w Dziale 700 Rozdział 70005. 

Zapytał, czy teraz będzie procedowany cały projekt uchwały, a jeśli tak to radny W. 

Dominik zostanie wyłączony z procedowania całości projektu uchwały, a tylko 

dlatego, że jeden z punktów dotyczy jego interesu prawnego, a dodatkowo 

uniemożliwi dokładne zapoznanie się z przedstawioną w dniu dzisiejszym przez 

radnego J. Solucha dokumentacją. 



 

Radny T. Wałęga- zgłosił wniosek o procedowanie projektu uchwały bez zadania w 

Dziale 700 Rozdział 70005. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poprosiła o dokładne sprecyzowanie wniosku, gdyż jeśli 

zostanie wyłączona ze zmiany kwota 220.000,00zł to wyłączenie spowoduje nie 

zbilansowanie budżetu. Przypomniała, że plan na rok 2015 według stanu na 

30.09.2015r jest podstawą do WPF do projektu budżetu na przyszły rok. 

Zaproponowała złożenie wniosku o wyłączenie tej kwoty łącznie ze zmianami 

równoważnymi na kwotę 220.000,00zł lub ewentualnie złożyć wniosek, aby kwota 

pozostała np. w Dziale Transportowym w pozostałej działalności, który jest takim 

rozdziałem w zakresie śmieciowym czyli to, co nie jest przyporządkowane do innych 

rozdziałów klasyfikuje się w Rozdziale pozostała działalność. Wówczas budżet 

zostanie zrównoważony, gdyż ta kwota pozostanie w dziale Transportowym, a która 

nie będzie mogła być absolutnie wykorzystana na zakup nieruchomości. Zaznaczyła, 

że istniałaby ewentualna możliwość pozostawienia tej kwoty na zadaniu ul. Łąkowa, 

którą można byłoby przenieść jeszcze m-cu październiku, dlatego, że w materiałach 

Wieloletniej Prognozy Finansowej to zadanie zostało przeniesione z inną kwotą na 

rok 2017. Ponadto należy pamiętać, że uchwalony WPF skutkuje i rzutuje też 

projektem budżetu na rok 2016. Poprosiła o zdecydowanie, czy kwota pozostanie w 

Dziale Transportowym w pozostałej działalności 6050 w wydatkach inwestycyjnych 

nie określając celu.  

 

Radny A. Tokarz – wniósł o wykreślenie z projektu uchwały kwoty 220.000,00zł 

przeznaczonej na zakup nieruchomości w Kamyku, a tą kwotę przeznaczyć na 

obsługę zadłużenia.   

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poinformowała, że zostały zgłoszone dwa 

wnioski. Zapytała radnego T. Wałęga czy doprecyzuje zgłoszony wniosek. 

 

Radny T. Wałęga – odpowiedział, że nie będzie.   

 

Radca Prawny T. Głębocki – uważa, że interpretacja zapisu art. 60 ust. 2 pkt. 4 

ustawy „Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo do zgłaszania propozycji 

zmian w budżecie gminy” idzie w kierunku szerszym niż mogłoby się wydawać, 

czyli jest to nie tylko samo zgłaszanie zmian, ale również jak te zmiany mają 

wyglądać, czyli uchwalenie zmian w budżecie niezgodnie z propozycjami 

burmistrza oznacza naruszenie przytoczonego przepisu. Na ten moment uważa, że 

podejmowanie takich decyzji należałoby uznać za ryzykowne i obciążone ryzykiem, 

że uchwała w brzmieniu sprzecznym z tym, którym zostało wniesione przez 

burmistrza w ramach inicjatywy, która wyłącznie jemu przysługuje naraża radę na 

stwierdzenie nieważności tej uchwały. 

 



Radny A. Tokarz – uważa, że w tym przypadku pozostaje głosowanie przeciwko 

projektowi uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – rozumie, że pod głosowanie musi 

być poddany projekt uchwały w wersji przedstawionej przez burmistrza. 

 

Radca Prawny T. Głębocki uzupełnił, że każdy radny głosując nad uchwałą ma 

pełne prawo do tego żeby głosować tak jak uważa, za stosowne tak jak przy każdym 

innym głosowaniu. Natomiast głosowanie winno być nad uchwałą w przedłożeniu 

dokonanym przez burmistrza zgodnie z zasadą wyłącznej inicjatywy 

uchwałodawczej w tym zakresie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zasygnalizował, że całkowite odrzucenie uchwały 

spowoduje komplikacje inwestycyjne nie tylko dotyczące tego konkretnego zakupu, 

ale również duże problemy związane z działalnością ZDiGK, który aby mógł działać 

musi mieć przeznaczone środki. Uważa, że dzisiejsze działania podyktowane są 

emocjami. Niemniej jednak ten temat należałoby zakończyć. Poprosił o 

zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych by móc przystąpić 

do realizacji tych zadań, które zostały tam wpisane, a które zostały przeanalizowane 

na posiedzeniu komisji. Natomiast zrozumiałby wniosek rady o anulowanie uchwały 

w sprawie zakupu nieruchomości uznając, że jest to zbędny zakup, a nie rozumie 

przesuwania w czasie tylko, dlatego, bo są dyskusje emocjonalne skoro uchwała jest 

nadal aktualna i znajduje się obiegu prawnym.  

 

Radny A. Tokarz – przedstawił uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian w 

planie budżetu na rok 2015. Zwrócił uwagę, że w zakresie załącznika Nr 2 

przeznaczona została kwota 220.000,00zł na zakup nieruchomości w Kamyku. W 

nawiązaniu do całego procedowania tej sprawy przypomniał, że pismem z dnia 

27.01.2009r Rady Sołeckie z Kamyka i Borowianki poinformowały burmistrza iż 

podjęły cyt. decyzje zakupu tego terenu na poszerzenie terenu szkolno- 

przedszkolnego w Kamyku, a uchwałą z dnia 31.03.2009 Rada Miejska w Kłobucku 

wyraziła zgodę na nabycie tego terenu, ale nie jednogłośnie ( za głosowało 10 

radnych, 7 radnych przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu), czyli już 

wówczas radni mieli poważne wątpliwości. Przyznał, że uchwała znajduje się w 

obrocie prawnym, ale poprzedni Burmistrz K. Nowak jej przez 5 lat nie wykonał z 

uwagi na brak środków finansowych. Natomiast obecny burmistrz już na początku 

swej kadencji znalazł w budżecie środki na zakup przedmiotowej nieruchomości. 

Zwrócił uwagę, że jedynym instrumentem, jaki mamy obecnie jest głosowanie 

większości radnych przeciw procedowaniu tego projektu uchwały w sprawie zmian 

w planie budżetu, więc burmistrz nie może dzisiaj mówić, że rozumiałby gdyby rada 

wnioskowała o uchylenie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, co jest dzisiaj 

niemożliwe fizycznie. Uważa, że decyzja rad sołeckich w sprawie zakupu omawianej 



nieruchomości jest nieważna, ponieważ rady sołeckie są organem pomocniczym i nie 

mają ustawowego upoważnienia do takiego rozporządzania się majątkiem gminy i 

do podejmowania tego typu decyzji. Natomiast Radny J. Soluch działając 

indywidualnie nie miał ani upoważnienia ani uprawnienia do podejmowania takiej 

decyzji. Radny działa tylko kolegialnie w ramach rady gminy. Przypomniał, że 

pismo jednoznacznie mówi o decyzji. Zwrócił uwagę, że na projekcie uchwały brak 

jest kontrasygnaty skarbnika, gdyż powinno być wskazane źródło finansowania. 

Uchwała również nie wskazuje źródła finansowania zakupu działki. Nie mówi, że 

mają to być kwoty za sprzedaż starego przedszkola i 2 działek. Przedszkole został 

sprzedane za 150 tyś. zł. Działki za kwotę prawdopodobnie mniejszą. Pytanie , na co 

zostały przekazane te środki finansowe.  Zostały przekazane na kanalizację Osiedla 

w Kamyku. I tak naprawdę mówimy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i o 

kwocie 1 mln. 242 tyś. zł. Przy czym warto wiedzieć, że z budżetu gminy jako środki 

własne wyłożone zostało 503 tyś. na działania dotyczące WPF na 2011 rok i tam 

zostały przekazane ,,wasze pieniądze ” niemniej jednak również należy zadać 

pytanie, czy to były pieniądze znaczone dla Kamyka, bo  jeżeli powstała taka 

praktyka to trzeba będzie zwrócić Osiedlu Nr 4 w Kłobucku pieniądze za sprzedaną 

działkę na Rynku w kwocie około 700 tyś. zł. innemu osiedlu kwotę około 160 tyś. zł. 

za sprzedaż nieruchomości przy ul. Częstochowskiej. Zaznaczył, że przytoczył 

przykłady, aby uświadomić, że Kamyk ani każda inna miejscowość w tym Kłobuck 

nie ma subkonta w budżecie gminy. Ponadto zostało wyłożone kilkadziesiąt mln. na 

kanał sanitarny, gdzie jedynym z głównych beneficjentów tych środków był też 

Kamyk. Ponadto na urządzenie boiska treningowe gmina przeznaczyła 2 działki 

budowlane, czyli około 100 tyś. zł. Uważa, że Zespół szkolno – przedszkolny w 

Kamyku posiada dość gruntów, na którym może wybudować przedszkole, plac 

zabaw i urządzić parking, więc trzeba tylko dobrze zagospodarować ten duży, 

zaniedbany obszar. Osobiście uważa, że zakup dodatkowego terenu jest złym 

pomysłem i przejawem, niegospodarności. Dodatkowo narusza ustawę o finansach 

publicznych art. 44 ust. 3, który mówi, że Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane:  

pkt1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,  

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Zaznaczył, że dzisiaj burmistrz mógłby zgłosić autoporawkę o wycofanie tego 

zadania z plany zmian budżetu na 2015 i jej procedowanie odłożyć w czasie by móc 

tą kwestę jeszcze raz dokładnie przeanalizować.   

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – poinformowała, że z chwilą nie przyjęcia 

uchwały będzie istniał problem z przygotowaniem pewnych zadań inwestycyjnych, 

z RIT-ów tj. trzech projektów,  

    1) projektu modernizacji energetycznej budynku urzędu wraz z odwodnieniem 

        budynku, 

   2) projektu modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej, 



   3) projektu modernizacji energetycznej budynku Domu Nauczyciela w Kamyku.  

Z uwagi, że przygotowywane jest postanowienie o zamówienie publiczne łącznie na  

trzy dokumentacje z takim terminem wykonalności, aby płatność była możliwa w 

przyszłym roku. 

Natomiast w sytuacji nie przyjęcia tej uchwały będzie zachodziła konieczność 

wstrzymania się z ogłoszeniem tego postępowania do czasu następnego posiedzenia 

sesji, gdzie dopiero będzie można pokazać zabezpieczone środki w WPF na przyszły 

rok, aby ogłosić tego typu zamówienie na opracowanie tych trzech dokumentacji. 

 

Przewodniczący J. Batóg – w nawiązaniu do ul. Łąkowej przypomniał, że ta ulica 

poprzez rzekę bezpośrednio przylega do oczyszczalni ścieków z powodu, której 

przez długie lata mieszkańcy byli zmuszeni do życia w bardzo trudnych warunkach 

w utrudnieniach z uwagi na wydobywającą się z oczyszczalni nieprzyjemną woń. 

Mimo, że sytuacja uległa poprawie z chwilą zmodernizowania oczyszczalni ścieków, 

trzy lata temu obok oczyszczalni ścieków zaplanowana została budowa PSZOK. W 

związku z tym, że miała powstać kolejna instalacja stwarzająca zagrożenie dla ludzi, 

obiecywano wówczas, że zostanie wybudowany odcinek drogi. Niemniej jednak od 

2013r. minęło sporo czasu, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze gotowego nawet 

projektu i wszystko przesuwa się czasie. W związku z tym, że na realizację tej 

inwestycji planowane było pozyskanie dofinansowania została podjęta decyzja o 

przesunięciu tej inwestycji, z czego osobiście nie jest zadowolony. Zwrócił się do 

burmistrza o zadeklarowanie, że realizacja tej inwestycji nie została wykreślona z 

realizacji tylko zostanie przy kolejnym rozdaniu przewidziana do przebudowy. 

   

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że skoro inwestycja została wprowadzana 

do WPF to została tam wprowadzona z pełną świadomością, że będzie trzeba ją 

zrealizować w zaplanowanym czasie. Zaznaczył, że z jego strony na pewno nic nie 

zostanie zmienione.  

 

Skarbnik K. Jagusiak - w odniesieniu do kontrasygnaty odpowiedziała, że nigdy 

takich uchwał nie kontrasygnowała z tego względu, że aby coś kontrasygnować pod 

względem finansowym trzeba to mieć w planie. Zwróciła uwagę, że również nie 

kontrasygnowała uchwały o nabyciu nieruchomości gruntowej od państwa 

Jabłońskich i nikt z radnych tego zarzutu nie podnosił, że ten zakup nie został ujęty 

w planie budżetu i ta sprawa była uzupełniana w planie budżetu w miesiącu 

czerwcu.  

 

Radna E. Kotkowska – w odniesieniu do stanowiska radcy prawnego, że rada nie 

może podjąć żadnej zmiany względem zmian w budżecie przytoczyła kilka 

Wyroków NSA. Zwróciła uwagę, że obecne orzecznictwo Sądowe wywodzi, że 

organ stanowiący posiada swobodę wprowadzania zmian w projekcie zmian 

uchwały budżetowej zgłoszonej przez organ wykonawczy z ograniczeniami 

wynikającymi z art. 183 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, które mówi o tym, że 



w przypadku uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego organ 

stanowiący tej jednostki może wprowadzać w przedłożonym projekcie zmiany, które 

nie mogą jedynie zmniejszać dochodów i zwiększać wydatków i jednocześnie 

zwiększać deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego. Zwróciła się 

do radcy o zweryfikowanie wcześniejszego stanowiska w oparciu o przytoczone 

wyroki, ponieważ odrzucenie uchwały w przedstawionym zakresie spowodowałoby 

dość poważne skutki pod względem funkcjonowania Wydziału IR jak również w 

kontekście ZDiGK, gdzie pozostałe zmiany oprócz zakupu działki są do przyjęcia 

przez radnych.    

 

Radca Prawny T. Głębocki – zwrócił uwagę, że dwukrotnie wymieniał słowo 

ryzyko, które bierze się z tego, że tak naprawdę jest istotny spór między zarówno 

Sądami jak i w Doktrynie. Osobiście nie przesądził kwestii powiedział tylko, że jest 

sporo stanowisk również wydanych po tym orzeczeniu z 2011r, które jest mu znane, 

w którym była sytuacja o tyle interesująca, że w tym przypadku skarga została 

wniesiona przez prokuratora, która została uwzględniona przez Sąd pierwszej 

Instancji (WSA), który uznał, że Prokurator ma rację, że rada wkroczyła w zakres  

inicjatywy uchwałodawczej burmistrza. Natomiast NSA nie zgodził się z tym 

stanowiskiem i na skargę kasacyjną rady zareagował w ten sposób. Osobiście nie 

przesądza sprawy, gdyż może w tym przypadku podjęcia przez radę uchwały Sądy 

Administracyjne podzieliłyby ten pogląd z 2011r Naczelnego Sądu 

Administracyjnego czyli Sądu Drugiej Instancji, a być może byłoby tak, że tak jak 

znane mu stanowiska wydawane przez Organy Nadzoru nad gminami po roku 2011, 

że  po wydaniu tego wyroku byłoby inne stanowisko RIO i trzeba byłoby skarżyć je 

do Sądu i być może z pozytywnym wynikiem.  

Potwierdził, że w swej wypowiedzi mówił tylko o ryzyku i w tym zakresie nie widzi 

powodu do tego, aby miał weryfikować wcześniejszą wypowiedź. Zgadza się z 

radną, że w świetle przytoczonego orzeczenia rada ma takie prawo z tymi 

ograniczeniami, które wynikają z ustawy o finansach publicznych i również z 

ustawy o samorządzie gminnym, że rada nie może zmieniać wydatków, zmniejszać 

dochodów oraz zwiększać deficytu budżetowego, gdyż są te ograniczenia, których 

radzie nigdy nie można przekroczyć. Natomiast z uwagi na fakt, że w pozostałym 

zakresie jest spór w doktrynie i w orzecznictwie uważa nie ma sensu, aby sam 

zajmował stanowisko w sytuacji takiej, kiedy to stanowisko nie będzie rozstrzygające 

tylko innych organów do tego przewidzianych. W związku z powyższym poprosił o 

zwolnienie z obowiązku zajmowania stanowiska, po której stronie tego sporu się 

opowiada.  

 

Radny M. Woźniak – poprosił o sprecyzowanie, na jaką działalność ZDiGK została 

przeznaczona kwota 217.036,99zł. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że kwota została przeznaczona na bieżącą 

działalność ZDiGK w zakresie utrzymania bieżącego dróg. Natomiast specyfikacja 



kwoty może być dokonana po akceptacji tych wydatków i skonkretyzowaniu przez 

Dyrektora, a że potrzeby w zakresie dróg są duże, więc na pewno w pierwszej 

kolejności ta kwota zostanie wydatkowana na najpotrzebniejsze potrzeby.  

 

Radny M. Wożniak – zapytał, jakie są najpotrzebniejsze potrzeby w ZDiGK  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że są zadania pilne do wykonania nawet ze 

względów poprawy bezpieczeństwa, więc ta kwota jest za mała do pokrycia 

wszystkich potrzeb. Niemniej jednak ma nadzieje, że na kolejnym posiedzeniu sesji 

zostaną w budżecie przekazane kolejne środki do ZDGK. Zaznaczył, że w złożonych 

do budżetu wnioskach są również sprawy, które będą bezpośrednio wykonywane 

przez ZDiGK,  a nie wydział inwestycji, więc będzie również zachodziła konieczność 

zastanowienia się nad koniecznością  zabezpieczenia w budżecie większej ilości 

środków finansowych  na remonty cząstkowe dróg. Natomiast dzisiaj trudno jest 

odpowiedzieć, na jakie najpilniejsze zadania te środki zostaną przekazane, ponieważ 

dopiero będzie to wiadome po zużytkowaniu tych środków. W związku z tym 

trudno w tej chwili określić, na co w pierwszej kolejności szczegółowo dyrektor te 

kwoty zużytkuje, ale na pewno jest możliwość bieżącego prześledzenia 

wydatkowania tych środków. 

 

Radna D. Kasprzyk – w nawiązaniu do zakupu działki w Kamyku uważa, że 

powstał poważny problem, który jednak można szybko rozwiązać poprzez złożenie 

autopoprawki przez burmistrza do niniejszego projektu uchwały lub zwołanie Sesji 

nadzwyczajnej, gdzie również zostałyby rozwiązane obawy Kierownika Wydziału 

IR. Uważa, że te dwie rzeczy można szybko zrobić bez zbędnej zwłoki i ryzyka. 

Przypomniała, że również w poprzednich kadencja rada miała też problemy nad 

taką konstrukcją zmian w planie budżetu, gdy poprzez wskazanie zadania 

budzącego duże kontrowersje, a powodujące zagrożenie całego dobrze 

skonstruowanego planu budżetowego. Dodała, że ma nadzieję, że do tej pory przez 

radnych została przeprowadzona wizja tej działki w terenie działki. Przypomniała, 

że działka jest porośnięta chaszczami i przez działkę przebiega linia średniego 

napięcia, więc obniżenie kwoty o 5.000,00zł jest za małe, a jeśli jeszcze niższa kwota 

nie odpowiada właścicielom działki powinni ją sprzedać na wolnym rynku. W 

nawiązaniu do koncepcji zagospodarowania terenu szkolnego zwróciła uwagę, że 

między Domem Nauczyciela, a granicą tej działki jest podobny obszar ponad 40ar, 

na którym mógłby zostać umieszczony obiekt, jaki mieszkańcy Kamyka mają w 

planach bez dodatkowego ponoszenia kosztów na zakup działki. Zastanawia się, 

dlaczego tylko radny T. Wałęga został wyróżniony poprzez przekazanie 

dodatkowego materiału. Zwróciła uwagę, że oferowana do sprzedaży działka mogła 

być działką gminną, gdyż ta działka była własnością Skarbu Państwa i została 

przekazana obecnym właścicielom poprzez jej zasiedzenie, ponieważ nie było 

chętnych do przejęcia tej działki od Skarbu Państwa. Poprosiła o podanie kwoty 

poniesionej na opracowanie trzech operatów szacunkowych.  



Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że przez mieszkańców Kamyka zostało 

wybudowane boisko prawie za własne środki finansowe, ponieważ gmina 

przekazała tylko kwotę 12.000,00zł, gdzie w Libidzy czy w Łobodnie boiska 

kosztowały po kilkaset tysięcy złotych, co pokazuje, że społeczność Kamyka potrafi 

się zorganizować i na pewno ta działka zostanie zagospodarowana nie koniecznie 

licząc na pełne wsparcie gminy, bo na pewno będą ją chcieli uporządkować sami we 

własnym zakresie. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy jeden z największych klubów 

sportowych na terenie gminy nie ma siedziby jak również Kamyk nie ma siedziby 

świetlicy środowiskowej. Niemniej jednak są to plany, które nie są na rok czy dwa 

czy nawet na pięć, ale bez gruntu sąsiedniego plany te nie mają żadnego sensu. 

Uważa, że zawsze trzeba patrzeć perspektywicznie. Natomiast nie zgadza się ze 

stwierdzeniem, że rada sołecka nie ma uprawnień, ponieważ w Statucie pisze 

wyraźnie, że opiniuje wszelkie decyzje dotyczące nabycia lub zbycia nieruchomości, 

więc ma prawo do opiniowania. Ponadto mówienie, że niegospodarnością jest zakup 

terenów to, dlaczego nikt nie zakwestionował zakupu siedmiu nieruchomości, a 

nawet nie zapytał za ile i dlaczego zostały zakupione, o których informował w 

sprawozdaniu. Natomiast w tym przypadku jest problem, bo kupujemy coś na rzecz 

gminy nie na rzecz mieszkańców, czy sołectwa i co będzie własnością gminy. W 

kwestii ceny odpowiedział, że nie jest tak, że właściciel chce sprzedać grunt, bo to 

mieszkańcy chcą go kupić przypomniał, że w 2011r poprzedni burmistrz 

proponował cenę 215.000,00zł. Natomiast skoro jest już podjęta uchwała to rada 

powinna ją zrealizować lub taką uchwałę wycofać z obiegu prawnego by nikt nie 

mówił, że została podjęta uchwała, a nie jest realizowana. Uważa, że rada powinna 

być konsekwentna by coś, co zostało zaprojektowane czy uchwalone zostało 

realizowane co powinno dotyczyć również innych pozostałych spraw. Natomiast 

mówienie, że jest to niegospodarnością jest niepoprawne, ponieważ nikt nie łamie 

prawa, operaty szacunkowe są przygotowywane przez fachowców nie przez 

pracowników urzędu i sa zgodne ze stanem faktycznym.   

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że operat szacunkowy z 

2011r kosztował 492,00zł, a aktualny operat to kwota 360,00zł. Zaznaczyła, że w 

operatach przez rzeczoznawcę została uwzględniona przebiegająca linia średniego 

napięcia.  

 

Radny J. Soluch – zapoznał radnych z treścią materiału, jaki w dniu dzisiejszym 

przekazał niektórym radnym z których wynika, że uzyskane środki ze sprzedaży 

budynku po byłym przedszkolu w Kamyku miały być przeznaczone do dyspozycji 

rad sołeckich, uchwała zebrania wiejskiego mówi o przeznaczeniu tych środków na 

rozbudowę budynku szkoły o przedszkole, bibliotekę multimedialnej, świetlicę i  

pomieszczenie  dla organizacji pozarządowych działających na tym terenie. Zwrócił 

uwagę, że właściciele tej działki zostali pozbawieni innej sprzedaży, gdyż   przez 

Rady Sołeckie Kamyka i Borowianki w dniu 8.12.2011 został złożony wniosek  o 

przeznaczenie w studium oraz w planie zagospodarowania przestrzennego dla 



miejscowości Kamyk terenu przyległego do Zespoły Szkolno – Przedszkolnego 

działki ozn. Nr 761/2 pod rozbudowę kompleksu budynku Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego, a także stworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży 

szkolnej. Dodał, że nieprawdą jest, że działka została nabyta przez właścicieli przez 

zasiedzenie, gdyż w latach 70 Akty Notarialne sporządzane były dla osoby 

uprawiającej pole.    

 

Radna D. Kasprzyk – dodała, że nie jest przeciw Kamykowi tylko myśli racjonalnie. 

Uważa, że środki finansowe, które mają być przeznaczone na zakup tej 

nieruchomości mogłyby być przeznaczone na inne cele, o których mówiła na 

posiedzeniu komisji lub przeznaczone na uregulowanie stanów prawnych gruntów 

zajętych pod drogi prywatne. Zwróciła uwagę, że środki finansowe mogłyby zostać 

przeznaczone dla ZDiGK na remonty dróg na terenie całej gminy, co byłoby z 

korzyścią dla wszystkich mieszkańców.   

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – wyjaśniła, że komunalizacji podlegały 

wszystkie grunty, które figurowały i były wykazane w ewidencji gruntów 

prowadzonej przez ówczesny Urząd Rejonowy, a obecnie Starostwo Powiatowe jako 

władający Skarb Państwa. Natomiast przez gminę były zakładane karty 

inwentaryzacyjne i nie tylko na te grunty, które miały założone księgi wieczyste, ale 

również te, które figurowały wpisem władający Skarb Państwa. Zaręczyła, że ta 

nieruchomość nigdy nie figurowała jako władający Skarb Państwa.  

 

Radny A. Tokarz – dodał, że jako radny nie uzyskał zgody na wgląd do operatu 

szacunkowego. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska -  odpowiedziała, że nie został umożliwiony 

wgląd z uwagi, że autor operatu szacunkowego nie wyraził zgody na jego 

skopiowanie. 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015 

głosowało 14  radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od 

głosu, 1 osoba została wyłączona z głosowania  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 99/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.9.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez 

Gminę Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie realizacji opracowań projektowych w zakresie dróg.  



 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. 

  

Radny W. Dominik – zapytał, jakiego odcinka dotyczy budowa chodnika przy ul. 

Reymonta w Kamyku i ul. Tartakowej w Borowiance.  

 

Radny J. Soluch – odpowiedział, że przy ul. Reymonta będzie budowany odcinek 

chodnika na skrzyżowaniu koło Firmy ADBOR. Natomiast przy ul. Tartakowej w 

Borowiance odcinek po prawej stronie od ul. Olszowiec aż do końca w kierunku 

Nowej Wsi.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 100/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kłobucku. 

 

Wydział OR A. Wierus - poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku na 

dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych i koszarowych w kwocie 3.070,00zł. 

Powyższe wydatki zostaną sfinansowane w całości z funduszu na działalność OSP.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 101/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Lgocie. 

 

Wydział OR A. Wierus - poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie na 



dofinansowanie remontu dachu garażu w kwocie 6.000,00zł. Powyższe wydatki 

zostaną sfinansowane w całości z Funduszu Sołeckiego Lgota.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 102/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-

2024 Gminy Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że niniejszy projekt wprowadza w części 

zmiany, które wynikły ze zmian w planie budżetu oraz w części zmian 

wymuszonych innymi planami.  

Przypomniała, że przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie inwestycji podzielone są na  

trzy grupy tj.  

  I  grupa  - przedsięwzięcia wieloletnie związane ze środkami unijnymi,  

 II  grupa - przedsięwzięcia związane z umowami realizowanymi w partnerstwie  

     publiczno – prawnym, 

III grupa -  przedsięwzięcia pozostałe. 

W nawiązaniu do zmian WPF poinformowała, że na kolejne posiedzenie sesji 

zostaną  jeszcze zaproponowane kolejne zmiany, gdyż one będą podstawą do ujęcia 

pewnych zadań w projekcie budżetu na rok 2016.   

Zmiany dotyczące grupy I poprzez dodanie zadań, które mają być finansowane z 

udziałem środków Unii Europejskiej: 

1. Zadanie dot. Poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności  

    publicznej, które została wyprowadzone z planu w roku 2015, a zostało  

    dołożone do wydatków na rok 2016, co upoważniać będzie do podpisania umowy 

    jeszcze w roku 2015 a wydatków w roku 2016   

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck w roku 2015r  

    zostało przeznaczone 26.000,00 zł na wykonanie audytu energetycznego w tym 

    zakresie. Natomiast planowane wydatki to: 

    rok 2016 – kwota 1.000.000,00 zł 

    rok 2017 – kwota 1.850.470,99 zł 

3) Następna zmiana dotyczy przesunięcia do I grupy z grupy III zadania o nazwie 

„Przebudowa drogi gminnej nr 470130 S ul. Olszowiec na odcinku od ul.  



 Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i  

  oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka”. Okres realizacji 2014 – 2016 z  

  pozostawieniem bez zmian limitu środków na rok 2016. Inwestycja wstępnie  

  planowana z udziałem środków z PROW  

Następna zmiana dotyczy istniejących zadań:. 

1.  „Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku” –poprzez zmniejszenie kwoty  

      nakładów do 3.000.000,00 zł z podziałem na zadania w limitach w zakresie roku  

       2016 w wysokości 600.000,00 zł i 2017r. w wysokości 2.400.000,00 zł.  

2.  „Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11  

      Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem  

      oświetlenia drogowego w Kłobucku” poprzez przeniesienie nakładów w zakresie  

      realizacji na rok 2017 ze zwiększeniem limitu do 900.000,00 zł . 

Zmiana kolejna polega na wyzerowaniu limitów dotyczących Przebudowy ul. 

Olszowiec na Borowiance poprzez przeniesienie zadania do grupy I. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. 

/za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Radna E. Kotkowska - zapytała, czym zostało spowodowane zmniejszonie o 

2.000.000,00zł na zadaniu „Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku” oraz na 

jaki cel została wcześniej już wydatkowana kwota 50.120,00zł  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że środki zostały wydatkowane 

na dokumentację, kosztorysy oraz studium wykonalności, ponieważ ten projekt był 

zgłoszony do konkursu jeszcze w poprzednim okresie programowania. Natomiast 

WPF kwota nakładów, która została określona w poprzednim okresie 

programowania nie była zmieniana od dłuższego czasu. W poprzednim okresie 

programowania projekt zakładał realizacje wielu rzeczy na targowisku. Natomiast    

aby starać się o dofinansowanie tego projektu trzeba było wykazać, że środki 

finansowe zostaną wykorzystane na przebudowę związaną z wprowadzeniem wielu 

różnych funkcji do centrum miasta. W związku z tym koszty przebudowy 

targowiska obejmowały między innymi organizację miasteczka ruchu drogowego, 

organizacje placu zabaw. Kwota nie została zmieniana również, gdy została 

wykonana część zakresu targowiska w ramach przedłużenia ulicy Rómmla w 

Kłobucku, ponieważ trudno było zamawiać nowy kosztorys inwestorski na ten 

zakres, który pozostał do zrealizowania, gdy nie było żadnych planów, co do dalszej 

realizacji. Obecnie z uwagi na fakt, że w dniu 28.06.2016r upływa termin pozwolenia 

na budowę, którego ważność został przedłużona po realizacji odcinka ul. Rómmla 

rozważana jest możliwość zgłoszenia realizacji tego projektu do PROW, ponieważ w 

tym programie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 

1.000.000,00zł. Ponadto biorąc pod uwagę, że część elementów została już wykonana, 

a część elementów nie będzie już potrzebna przy zgłoszeniu tego projektu do 



konkursu, więc będzie zachodziła konieczność dokonania zmian w projekcie. 

Zwróciła uwagę, że przy dzisiejszych tak korzystnych cenach rynkowych na roboty 

drogowe koszty samego uzbrojenia targowiska w kanalizację deszczową w 

oświetlenie w punkty poboru wody i zmianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki 

może się zamknąć w granicach 3.000.000,00zł. Zaznaczyła, że ta inwestycja może być 

realizowana etapowo. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, z czego wynika zwiększenie kwoty na realizację 

inwestycji budowy ul. Łąkowej w Kłobucku  

 

Kierownik Wydziału IR. W. Solska- odpowiedziała, że ul. Łąkowa do WPF została 

wprowadzona z kwotami szacunkowymi. Natomiast na dzień dzisiejszy, gdy mamy 

więcej informacji wiemy, że będzie równie zachodziła konieczność przeprowadzenia 

remontu mostu. Zaznaczyła, że jest to również kwota szacunkowa, która zostanie 

zweryfikowana po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego.   

 

Radny J Kulej - zapytał, realizacja zadania „Rewitalizacja targowiska miejskiego w 

Kłobucku za wskazane środki będzie wykonana już docelowo czy będzie jednym z 

etapów wynikiem, którego będzie przedłużenie ważności pozwolenia na budowę.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że w przyszłym roku będzie 

zachodziła konieczność rozpoczęcia jakichkolwiek robót, aby została przedłużona 

ważność pozwolenia na budowę. Zwróciła uwagę, że inwestycja jest ciężka do 

wykonania w całości z uwagi, że wiąże się z wieloma problemami poprzez 

przeniesienie handlu czy stworzenie targowiska tymczasowego. Uważa, że realizacji 

tej inwestycji należy przystąpić etapowo, a najmniej kolizyjnym obszarem tego 

targowiska byłaby ta część przy pawilonach, gdzie jest mniej stanowisk.    

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że planowane jest również spotkanie z kupcami 

naszego targowiska, którzy mają podpisane umowy dzierżawy czy umowy najmu,  

gdyż liczymy na ich wsparcie finansowe aby po sporządzeniu odpowiednich umów 

osoby te mogły partycypować w kosztach. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck głosowało 16 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 103/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

 

 



 Pkt.13.  

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że radnym zostało przekazane sprawozdanie 

wraz 7 załącznikami oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 

2015r. Dochody zostały wykonane w blisko 54%, a wydatki blisko 49%. Wobec 

powyższego w związku z prawidłowym kształtowaniem się dochodów nie ma 

zagrożenia sfinansowania planowanych wydatków. Wynik finansowy na półrocze 

jest dodatni z uwagi na większe wpływy dochodów niż wydatków. Natomiast  

zadłużenie na półrocze pozostało takie same, jakie było na koniec roku. 

Przypomniała, że w tym roku budżet nie przewiduje żadnych spłat pożyczek i 

kredytów.   

 

Informacja została przyjęta.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina 

Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

 

Z-ca Kierownik GOPS R. Jaszczyk – poinformował, że projekt uchwały został 

przygotowany z uwagi, że załącznik Nr 2 do Programu dla rodzin wielodzietnych  

„Gmina Kłobuck dla rodziny - karta Dużej Rodziny ” otrzymuje nowe brzmienie o 

treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ponieważ zgodnie z w/w 

Programem do Programu mogą przystąpić podmioty trzecie z terenu Gminy 

Kłobuck oferujące ulgi i zwolnienia dla rodzin wielodzietnych. Zaznaczył, że GOPS 

udało się do dnia dzisiejszego zawrzeć porozumienie z dwudziestoma dwoma 

podmiotami.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu dla 

rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny 

głosowało 20  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 104/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

 



Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 463/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 27.10.2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – poinformowała, że ustawodawca poprzez 

wprowadzenie zmiany w dniu 1.02.2015r do ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach zobowiązał rady do podjęcia uchwały w kwestii 

zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Na terenie gminy 

Kłobuck ta częstotliwość określona była zarówno w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku w gminie jak i w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowanie tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Celem podjęcia niniejszej uchwały jest 

dostosowanie zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Kłobuck do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28.11.2014r o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła zapis 

dopuszczający zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w okresie od 

kwietnia do października z tym, że częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być 

rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na 

dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Wprowadzony przepis, jeśli chodzi o 

zabudowę jednorodzinną dotyczy części miejskiej w gminach wiejsko-miejskich.  

Dodała, że projekty aktów prawa miejscowego zostały poddane konsultacjom 

społecznym w dniach od 10.09.br do 25.09.2015r. a w wyznaczonym terminie nie 

wpłynęły żadne uwagi.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 463/XLVII/2014 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck głosowało 18 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 105/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

 

 

 



Pkt.16. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – poinformowała, że mając na uwadze 

brzmienie wprowadzonego do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach art. 3 c został przygotowany projekt uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowanie w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi został 

przedłożony do zaopiniowania do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego i został pozytywnie zaopiniowany jak również został poddany 

konsultacjom społecznym w dniach od 10.09.2015 do 25.09.2015r. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 106/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na 

kadencję 2016-2019.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska- poprosiła o podanie kandydatur do 

Komisji Skrutacyjnej  

 

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej podano następujące kandydatury: 

Radnego M. Wojtyska – wyraził zgodę 

Radnej B. Błaszczykowskiej – wyraziła zgodę  

Radnej E. Kotkowskiej – wyraziła zgodę 

 



Za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej w osobach Radnej B. Błaszczykowskiej, 

Radnej E. Kotkowskiej i Radnego M. Wojtyska głosowało 18  radnych,  1 osoba 

głosowała przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został wybrany Radny M. Wojtysek  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wojtysek- odczytał treść Regulaminu 

głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-

2019 przeprowadzonych na Sesji w dniu 29 września 2015r.  

- Regulamin w załączeniu pod protokołem. 

 

Za przyjęciem Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2016-2019 głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych 

 i wstrzymujących się nie było. 

Regulamin został przyjęty jednogłośnie. 

 

Na ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019 zostały 

zgłoszone dwie kandydatury    

1. Zdzisław, Andrzej Noga 

2.  Arkadiusz Warzycha  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wojtysek - odczytał protokół komisji 

Skrutacyjnej z wyboru ławników do Sądów Powszechnych na kadencje 2016 -2019 

sporządzony na sesji w dniu 29.09.2015r. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na 

ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019 został wybrany 

kandydat; Zdzisław, Andrzej Noga i Arkadiusz Warzycha  

 

-protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu pod protokołem. 

 

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie z 

wpisem w § 1  Zdzisław, Andrzej Noga i  Arkadiusz Warzycha została przyjęta 

Uchwała nosi Nr 107/XIII/2015 z dnia 29.09.2015r. 

- kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.18.  

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016-2019. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wojtysek - poinformował, że na ławników 

do Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na 

kadencję 2016-2019 zostało zgłoszonych 3 kandydatów 

1   Agnieszka, Iwona  Błaszczykowska  



2.  Zofia Trzepióra Noga 

3.  Barbara Ziętal.  

Odczytał protokół komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników do Sądów 

Powszechnych na kadencje 2016 -2019 sporządzony na sesji w dniu 29.09.2015r  

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławnika do Sądu Rejonowego w 

Częstochowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016-2019. 

została wybrana; 

1.  Agnieszka, Iwona  Błaszczykowska  

2.  Zofia Trzepióra Noga. 

 

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016-2019 z wpisem w § 1 Agnieszka, 

Iwona  Błaszczykowska i Zofia Trzepióra Noga została przyjęta. 

Uchwała nosi Nr 108/XIII/2015 z dnia 29.09.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

 

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na 

kadencję 2016-2019. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wojtysek - poinformował, że na ławników 

do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019. 

zostało zgłoszonych 3 kandydatów 

1   Bogumiła Małgorzata Szaflik 

2.  Zbigniew Wypych  

3.  Kazimierz Aleksander Merta  

Odczytał protokół komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników do Sądów 

Powszechnych na kadencje 2016 -2019 sporządzony na sesji w dniu 29.09.2015r  

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławnika do Sądu Okręgowego w 

Częstochowie na kadencję 2016-2019 została wybrana; 

1. Bogumiła Małgorzata Szaflik 

2. Zbigniew Wypych  

 

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na 

kadencję 2016-2019 z wpisem w § 1 Bogumiła Małgorzata Szaflik i Zbigniew 

Wypych została przyjęta. 

Uchwała nosi Nr 109/XIII/2015 z dnia 29.09.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

 

 



 Pkt.20.  

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sądu 

Pracy na kadencję 2016-2019. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wojtysek - poinformował, że na ławników 

do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sądu Pracy na kadencję 2016-2019. 

zostało zgłoszonych kandydatów 

1.   Maria  Zofia Soluch  

 

Odczytał protokół komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników do Sądów 

Powszechnych na kadencje 2016 -2019 sporządzony na sesji w dniu 29.09.2015r  

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławnika do Sądu Okręgowego w 

Częstochowie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016-2019. 

została wybrana; 

1. Maria Zofia Soluch. 

 

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sądu 

Pracy wybrana została Maria Zofia Soluch została przyjęta 

Uchwała  nosi Nr 110/XIII/2015 z dnia 29.09.2015r. 

- kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.21.  

Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego nadania nazwy węzłowi autostrada A1 w 

Lgocie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku 

w sprawie nadania nazwy „Kłobuck-Częstochowa” węzłowi autostrada A1 w Lgocie 

została omówione na posiedzeniach komisji. Niemniej jednak uważa, że należy 

przeanalizować wniosek złożony przez Sołtysa z Lgoty, w którym mieszkańcy, 

Lgoty domagają się nadania nazwy węzłowi Lgota – Kłobuck. Wobec powyższego 

porosił o zajęcia spójnego stanowiska. Osobiście obawia się, że Lobby 

częstochowskie będzie mocno naciskało na wprowadzenie nazwy Częstochowa, 

ponadto uważa, że nazwa Kłobuck będzie kluczową, gdyż promowanie nazwy 

gminy jest dużo ważniejsze strategicznie niż wprowadzenie do nazwy Lgoty nawet, 

gdy pierwotna nazwa węzła nosiła nazwę Lgota.  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – uzupełniła, że zaproponowane 

stanowisko przez Radę Miejską zostało skonsultowane ze Starostwem Powiatowym, 

aby nasze lobby było silniejsze.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że węzeł oddziałuje na szerszy obszar niż tylko 

Kłobuck i rozwiązuje problemy komunikacyjne w szerszym zakresie, więc nazwa 



Kłobuck daje możliwości, że jest to nie tylko w granicach powiatu, ale również w 

granicach gminy.  

 

Radny A. Nowak – zapytał, kto jest decydentem ostatecznym tej nazwy  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedziała, że jest Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  

 

Radny A. Nowak – zaproponował wskazanie dwóch nazw węzła tj. Kłobuck- 

Częstochowa i Lgota – Kłobuck 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – wyjaśniła, że ten projekt został 

przygotowany w celu poparcia projektu uchwały podjętej przez Radę Powiatu. 

 

Radny J. Kulej - zwrócił uwagę, że dla przejeżdżających tą autostradą nazwa Lgota – 

Kłobuck będzie nie wiele mówiła. Natomiast dużym sukcesem dla gminy będzie, 

gdy w nazwie węzła będzie Kłobuck.  

 

Radny A. Tokarz – uważa, że mieszkańcom Lgoty należy się udzielenie krótkiej 

odpowiedzi na zgłoszony wniosek w zależności od zajętego stanowiska rady.  

 

Sołtys Lgoty L. Chłąd – podtrzymał wcześniejsze stanowisko mieszkańców Lgoty z 

ewentualną zmianą nazwy węzła Kłobuck – Lgota - Częstochowa.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że polityka jest sztuką kompromisu jednakże 

stojąc twardo przy swoim stanowiskiem należy zadać pytanie ile tym stanowiskiem 

uzyskamy. Osobiście uważa, że Kłobuck jest silną gminą i powinien być postrzegany 

jako duży partner. Niemniej jednak Częstochowa ma większe przełożenie na 

politykę, więc pomysł wprowadzenia Częstochowy do tej nazwy dawałby podstawę 

by Częstochowa nie blokowała nam tej nazwy. Natomiast nie rozumie, dlaczego 

została zaproponowana przez Radę Miejską Częstochowy nazwa Częstochowa- 

Jasna Góra. Uważa, że zaproponowana nazwa przez Radę będzie kompromisem 

między propozycją Częstochowy, a naszą propozycją by Kłobuck był zauważalny w 

nazwie tego węzła i był objaśnieniem dla kierowców, gdyż ma on rozładować 

kwestie komunikacyjną w naszym rejonie. Uważa, że jeśli w tej kwestii dojdziemy do 

porozumienia z Częstochową, co do nazwy będzie nam łatwiej dalej to przeforsować.  

Przyznała, że rozgoryczenie mieszkańców może być duże, gdyż Lgota bardzo długi 

funkcjonowała w ramach koncepcji i działań w nazwie węzła. Natomiast jest nie w 

porządku, że gdy rozstrzygają się kwestie związane z projektowaniem i 

wykonaniem wnioskuje się o jej zmianę nie zasięgając wcześniej opinii szczególnie 

tych miejscowości czy gmin, na których ten węzeł powstaje.  

 



Radny J. Puchała – uważa, że najbardziej realną nazwą byłaby nazwa Częstochowa – 

Kłobuck, gdyż jest to obwodnica Częstochowy z kierunkiem na Kłobuck.  

 

Radny T. Wąłęga – ma nadzieję, że do negocjacji przystąpimy z nazwą Kłobuck – 

Częstochowa, ale lobbing Częstochowy będzie na tyle mocny, że zostanie odwrócona   

nazwa na Częstochowa – Kłobuck, ale ten cel, o który nam chodzi zostanie 

osiągnięty.  

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego nadania nazwy węzłowi 

autostrada A1 w Lgocie głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 111/ XIII/ 2015 z dnia 29.09.2015r 

- kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.22.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

Nie zgłoszono  

 

 Pkt 23.  

Sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poinformowała o następujących 

sprawach:  

   - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo o nadanie rondu  

               na skrzyżowaniu ulic Wieluńskiej, 3 Maja, ul. Częstochowskiej i ul.  

               S. Staszica im. Rotmistrza W. Pileckiego.  

               Wniosek zostanie skierowany na posiedzenie Komisji Zagospodarowania 

               Przestrzennego. 

 -  poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła skarga na Dyrektora ZDiGK  

               poprosiła o wskazanie komisji, do której zostanie przekazana skarga celem 

               jej rozpatrzenia. 

 

Radny A. Nowak - zapytał, czy to pismo powinno być rozpatrywane jako skarga. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że jest to skarga, ponieważ zawiera 

wyraźne wskazanie organu, który podlega właściwości skargowej Rady. Po drugie w 

treści skargi jest wyrażony przedmiot, który dotyczy konkretnego działania i 

interwencji w sprawach publicznych. Ponadto Rada nie może a priori bez 

rozpatrzenia skargi uznać jej zasadność.   

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska - zaproponował przekazanie skargi celem ich 

rozpatrzenia do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.  



 

Za skierowaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Skarga została skierowana do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. 

 -  poinformowała, że wpłynęło pismo od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w  

               sprawie dofinansowania nowej placówki powstałej na terenie Powiatu 

              Kłobuckiego - Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w  

               Hutce powstałej na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

 -  poinformowała, że w dniu 11.09.2015r od Wojewody Śląskiego wpłynęło  

               zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego  

               Uchwały Nr 89/XII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.08.2015r w  

               sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w  

               Kamyku przy ul. Szkolnej jako podjętej z istotnym naruszeniem zasad  

               sporządzania planu miejscowego między innymi w zakresie wprowadzania  

               na rysunku planu strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarza. 

 -  poinformowała, że w dniu 28.09.2015 od Wojewody Śląskiego do Biura  

               Rady wpłynęło rozstrzygniecie Nadzorcze stwierdzające nieważność  

               uchwały Nr 89/XII/2015r Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie  

               miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku  

               przy ul. Szkolnej.   

            – poinformowała, że w dniu 09.9.2015r. wpłynął do Rady Miejskiej w  

   Kłobucku projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu 

   godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego w 

   2016 roku. Przypomniała, że Rada Miejska w Kłobucku na XII Sesji w dniu  

   18 sierpnia 2015r. wyraziła swoje stanowisko w sprawie ustalenia rozkładu 

   godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kłobuck. Ponadto 

   jak wynika z Załącznika Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu, powyższe  

   stanowisko zostało uwzględnione. 

               Rada Miejska w Kłobucku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

               Powiatu w przedmiotowej sprawie.  

-  wpłynęło pismo z Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa  

   Wielkopolskiego w sprawie finansowania działań woluntarystycznych  

 - poinformowała o powstaniu drugiego klubu przy Radzie Miejskiej w 

              Kłobucku pn. Klubu Radnych Niezależnych. 

  

 Pkt.24.  

Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  DD..  GGoossłłaawwsskkaa  oo  ggooddzziinniiee  11772255  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  XXIIIIII  

SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    



 


