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Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

 

  1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności. 

  2. Zmiany w porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji: 

      Nr 5 z dnia 19.01.2015r. 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

  5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  6. Interpelacje i zapytania radnych. 

  7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2015. 

  8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kłobuckiemu  

      przez Gminę Kłobuck. 

  9. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu  

      na 25 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w  

      Kamyku, przy Placu Witosa nr 2. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 8 listopada 2012r w sprawie miejsca lokalizacji pomnika Jana  

      Długosza w mieście Kłobuck. 

12. Projekt uchwały w sprawie zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji  

      Kłobuck.  

13. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

      odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych  

      „Gmina Kłobuck dla rodziny- karta Dużej Rodziny”. 

15. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

16.  Wolne wnioski i oświadczenia. 

17.  Sprawy różne  

18. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII Kadencji.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku (po wprowadzonych poprawkach) 

 

  1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności. 

  2. Zmiany w porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji: 

      Nr 5 z dnia 19.01.2015r. 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

  5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  6. Interpelacje i zapytania radnych. 

  7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2015. 

  8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kłobuckiemu  

      przez Gminę Kłobuck. 

  9. Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013r Rady  

      Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 w sprawie zarządzenia poboru  

      podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa 

      od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu  

      na 25 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w  

      Kamyku, przy Placu Witosa nr 2. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 8 listopada 2012r w sprawie miejsca lokalizacji pomnika Jana  

      Długosza w mieście Kłobuck. 

13. Projekt uchwały w sprawie zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji  

      Kłobuck.  

14. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

      odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych  

      „Gmina Kłobuck dla rodziny- karta Dużej Rodziny”. 

16. Projekt uchwały w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Rady  

      Rynku Pracy w Kłobucku. 

17.  Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kłobucku 

       za okres od 05.12.2014 do dnia 31.12.2014r.  

18.  Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od  

       01.01.2014r 31.12.2014r  

19.  Zapytania i wolne wnioski sołtysów i przewodniczących osiedli.  

20.  Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

21.  Wolne wnioski i oświadczenia. 

22.  Sprawy różne  

23. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII Kadencji.  

 
 



 

 

Pkt.1.  

Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska godz.1000 otworzyła 

posiedzenie VI Sesji Rady Miejskiej powitała przybyłych gości. Oświadczyła, że 

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum i pozwala na 

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Pkt. 2.  

Zmiany w porządku obrad. 

 

 Burmistrz J. Zakrzewski - wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji: 

- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013r Rady Miejskiej  

  w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013r w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

  nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób 

  fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  

- projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Rady  

  Rynku Pracy w Kłobucku. 

- sprawozdania z działalności GOPS.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch – zgodnie z zapisem § 48 pkt. 

2 Statutu Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji sprawozdań z  

   działalności stałych komisji rady za okres od 05.12.2014 do 31.12.2014r 

 

Radny A. Tokarz – złożył formalny wniosek o uzupełnienie porządku obrad poprzez 

dodanie nowego punktu; 

-  Zapytania i wolne wnioski sołtysów i przewodniczących osiedli.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 349/XXXVI/2013r Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 

podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i 

wynagrodzenia za inkaso głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 9.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

desygnowania na kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku 

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 16. 

  

  



 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji sprawozdań z działalności stałych 

komisji rady za okres od 05.12.2014 do 31.12.2014r głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 17 

  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji informacji z działalności GOPS w 

Kłobucku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Informacja został wprowadzony jako pkt 18 

  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu zapytania i wolne wnioski 

sołtysów i przewodniczących osiedli głosowało 6 radnych, 5 radnych głosowało 

przeciwko, 8 radnych wstrzymało się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 19 

  

Radny A. Tokarz –uważa, za zasadne wprowadzenie punktu zapytania i wolne 

wnioski sołtysów i przewodniczących osiedli po pkt. 6  Zapytania i wnioski 

mieszkańców.  

  

Za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami głosowało 16 

radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Porządek obrad został przyjęty..  

 

Pkt.3.  

Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr 5 z dnia 19.01.2015r. 

 

Za przyjęciem protokołu z obrad V Sesji z dnia 19.01.2015r głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Protokół został przyjęty. 

 

Pkt.4.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o następujących sprawach: 

 

W zakresie Wydziału OR  

 

   - w dniu 30.01.2015r ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację  

      zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz  

      upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs obejmował  



 

 

      będzie zadania dotyczące miejscowości Kłobuck i Sołectw: Libidza,  

      Łobodno, Kamyk i Nowa Wieś.(szczegółowe informacje zostały  

      umieszczone na stronie Internetowej). 

                           - poinformował o dokonanym przez mieszkańców wyborze na  

                             Sołtysa w poszczególnych sołectwach Gminy Kłobuck.  

                           - przedstawił harmonogram zebrań sprawozdawczo – wyborczych w  

                              osiedlach.  

      - przedstawił harmonogram zebrań sprawozdawczo – wyborczych w  

                              jednostkach OSP działających na terenie Gminy Kłobuck.  

     -  poinformował, że zgodnie z art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Kłobuck do  

                             Przewodniczącej Rady Miejskiej zostało złożone pisemne 

                             sprawozdanie z wykonania uchwał rady.  

 

W zakresie Wydziału IR 

 

                          - Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad  

                            robotami związanymi z budową dróg gminnych wraz z kanalizacją  

                            deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku na kwotę 11.070,00 zł.  

                            Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  

                            Konsultingowych E. Henć ze Świętochłowic.  

                         - Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych  

                            z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych  

                            wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku –  

                            etap I” na kwotę 1.189.386,42 zł. Wykonawca: Firma ADAC-LEWAR  

                            Sp. z o.o z Przystajni. Wykonawcy został przekazany plac budowy  

                            wraz z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest do 

                            wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

                         - Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

                            na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

                            Kłobuck” Projekt jest współfinansowany w wysokości 85% wartości 

                            zamówienia przez Unię Europejską z środków Funduszu Spójności  

                            w ramach IX Osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i  

                            Środowisko 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  

                            i efektywność energetyczna działanie 9.3 Termomodernizacja budynków  

                            użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).  

                            Wykonawca: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp.z o.o. Orzesza.  

                            Wartość zamówienia: 29.450,00zł.  

               -  Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ul. Teligi i 

                            Poprzecznej w Kłobucku - trwają pomiary geodezyjne. Wykonawca:  

                            SKANSKA Spółka Akcyjna, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, Warszawa. 

                         -  Przygotowywane są postępowania o udzielenie zamówień   

                            publicznych na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz na  

                            roboty budowlane dla realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. J.  



 

 

                            Długosza w Kłobucku – etap I”, dofinansowanego w ramach  

                            Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II  

                            Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W ramach inwestycji  

                            planowana jest również realizacja zadania Przedsiębiorstwa  

                            Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A.  

                            w Częstochowie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul.  

                            J. Długosza na odcinku od ul. Jasnej do ul. Wyszyńskiego w  

                            Kłobucku wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy  

                            wodociągowych”. W związku z tym zostanie zawarte porozumienie 

                            pomiędzy Gminą Kłobuck, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i  

                            Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A. w Częstochowie  

                            dotyczące ustalenia zasad współpracy przy wspólnej realizacji  

                            zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. J. Długosza w  

                            Kłobucku – etap I” oraz zadania inwestycyjnego Wodociągów  

                            Częstochowskich „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

                             J. Długosza na odcinku od ul. Jasnej do ul. Wyszyńskiego 

                             w Kłobucku wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy  

                             wodociągowych”. 

 

W zakresie Wydziału GPN 

 

             Gospodarka nieruchomościami; 

                - decyzjami wydanymi w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r.  

                             – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację  

                             publiczną Wojewoda Śląski, stwierdził nabycie przez Gminę  

                             Kłobuck z dniem 1.01.1999r. prawa własności 2 działek o łącznej  

                             pow. 34m2 położonego w granicach pasa drogowego ul. Śląskiej w  

                             Kłobucku (działka nr 3422/5 o pow. 20m2 , Nr 3426/5 o pow. 14m2). 

                          -  na podstawie art. 18 ust. 1 art.17a ust. 3 ustawy z dnia 10.05.1990r  

                             – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 

                             ustawę o pracownikach samorządowych Wojewoda Śląski decyzją 

                             stwierdził nabycie przez Gminę Kłobuck z dniem 27.05.1990r  

                             własności nieruchomości, ozn. Nr 3922/3 o pow. 135m2, stanowiącej  

                             część pasa drogowego drogi gminnej ul. Ściegiennego w Kłobucku.  

                         -  w oparciu o przepisy art. 13 ustawy o gospodarowaniu 

                             nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa po przeprowadzeniu  

                             postępowania z urzędu Wojewoda Śląski stwierdził nabycie z mocy  

                             prawa z dniem 1.07.2000r. własności nieruchomości położonych w  

                             Łobodnie o łącznej pow. 5.224m2 (dz. Nr 2926, 2927, 3081)  

                             stanowiących drogi transportu rolnego. 

 Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: 

               -  w dniu 27.01.2015r na wniosek Tauron Dystrybucja S.A Oddział w 

                             Częstochowie na budowę linii kablowej SN i nN, kontenerowej stacji 



 

 

                             transformatorowej, linii napowietrznej nN w ramach zadania 

                             inwestycyjnego „Budowa linii kablowej 15kV w celu powiązania  

                             ciągu liniowego 15kV SE Zagórze – Polmozbyt z SE Kłobuck Płd. –  

                             Zagórze wraz z skablowaniem odcinka linii napowietrznej 15kV  

                             przed stacją transformatorową S 376 Zakrzew Nadleśnictwo w  

                             mieście Kłobuck” – zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Stawowej  

                             i ul. Zakrzewskiej na terenie – obręb Zakrzew, Rybno. 

                          -  w dniu 29.01.2015r na wniosek TAURON Dystrybucja S.A Oddział  

                              w Częstochowie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

                              celu publicznego dla zamierzenia o nazwie „ Budowa kontenerowej  

                              stacji transformatorowej 15/0,4 kV Biała Dolna Częstochowska z  

                              włączeniem do sieci ŚN oraz budową linii kablowej nN w  

                              miejscowości Biała. 

                 - w dniu 30.01.2015r na wniosek Gminy Kłobuck na budowę   

                              kanalizacji sanitarnej o długości 250m w Kłobucku w ul. Reja na  

                              działce ozn. Nr 253 obręb Zakrzew.  

Wszczęto postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

                           -  na wniosek T. Janika dla inwestycji polegającej na budowie 40m 

                              odcinka sieci wodociągowej w Kłobucku, obręb Zakrzew przy ul.  

                              Asnyka na gruntach prywatnych.  

      - odbyło się spotkanie w zarządzie Polskich Kolei Państwowych w 

                              Katowicach w sprawie możliwości nieodpłatnego przejęcia przez  

                              Gminę Kłobuck budynku dworca kolejowego. Dyrektor Regionalny  

                               ds. Wydziału Współpracy z Samorządem stwierdził, że PKP może  

                               przekazać przedmiotowy budynek w oparciu o przepis art. 18 d    

                               ustawy komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP na 

                               pewnych warunkach tzn. że: 

                                          -  gmina zobowiąże się w określonym terminie do remontu  

                                             lub przebudowy dworca oraz, że w umowie zostanie 

                                             ustalony zakres odpowiedzialności za nie wykonanie  

                                             powyższych prac w terminie, a także  

                                           - zapewni w obiekcie pomieszczenie do utrzymania ruchu 

                                             pasażerskiego( poczekalnia, toalety).  

                                             Natomiast gmina o ile taką wolę wyrazi stosowną uchwałą 

                                             Rady Miejskiej, może rozważyć przejęcie obiektu, ale bez  

                                             dodatkowych warunków, co jest możliwe w oparciu o art.  

                                              39 ust. 4 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i  

                                              prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP. 

                                              W trakcie rozmów został podniesiony również temat  

                                              nieodpłatnego przejęcia od PKP praw do gruntów, na  

                                              których usytuowane są części pasa drogowego ul.  

                                              Kolejowej i ul. Reja oraz dojazdów do przejazdu  



 

 

                                              kolejowego w ciągu ul. Zakrzewskiej w Kłobucku. 

                                              Zdaniem Dyrektora PKP są to tematy do załatwienia  

                                              jednakże wymagają uzyskania szeregu zgód, a wcześniej  

                                              wyszacowania majątku.   

              Poruszony został również temat dot. dwóch budynków  

                                               mieszkalnych przy ul. Kolejowej. Dyrektor PKP  

                                               oświadczył, że po sporządzeniu wyceny zostanie  

                                               przedstawiona tym mieszkańcom propozycja ich nabycia  

                                               od PKP w trybie bezprzetargowym. Natomiast, jeżeli  

                                               najemcy nie będą zainteresowani nabyciem lokali, PKP  

                                               zwróci się do Gminy Kłobuck o przejęcie tych budynków.  

W zakresie Wydziału GOR 
  

              -  wpłynął wyrok nakazowy w imieniu Rzeczpospolitej  

                 Polskiej, zgodnie, z którym Sąd Rejonowy XI Wydział Karny w 

                 Częstochowie orzekł Pana P. Pardela prowadzącego działalność  

                 gospodarczą pod nazwą FUBH Recykling Skup Sprzedaż Złomu z  

                 siedzibą w Golcach, Truskolasy winnym popełniania zarzucanego 

                 czynu dotyczącego prowadzenia działalność w zakresie opróżniania  

                 zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych na  

                 terenie Gminy Kłobuck bez wymaganego zezwolenia. 

                         -  Zwrócono się do wykonawców o złożenie oferty cenowej na 

                             wykonanie zadania pn. „Pionowanie (prostowanie) słupa nr 2  

                             oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Kłobucku przy ul.  

                             Zamkowej (przy rondzie)”. Oferty składane są w terminie do dnia 

                             13.02.2015r. do godz. 10.00. 

                             - Wezwano Firmę Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie 

                                posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników  

                                bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości  

                                położonych na terenie Gminy Kłobuck, do poprawienia  

                                sprawozdania za IV kwartał 2014 roku. 

                             - W dniu 21.01.2015r. w związku z interwencją mieszkańców oraz  

                                WIOŚ w Częstochowie przeprowadzono kontrolę zakładu pod  

                                nazwą Tomasz Olejniczak Zakład Produkcyjno Handlowy  

                              "UNIPLAST" Kłobuck ul. Zakrzewska 14. Przedmiotem kontroli było  

                                gospodarowanie odpadami, w szczególności posiadanie umów  

                                oraz sposób magazynowania odpadów oraz gospodarowanie 

                                nieczystościami ciekłymi. W dniu kontroli zostały przedstawione  

                                wymagane dokumenty i nie stwierdzono żadnych uchybień. 

                             - W związku ze zleceniem wykonania usługi dotyczącej  

                                sprawdzenia lamp oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w 

                                Kłobucku przy ul. 3 Maja celem ustalenia przyczyn ich awarii, z  

                                wyłączeniem lamp oświetleniowych, na których są zabudowane  



 

 

                                oprawy będące na gwarancji ustalono, iż jest uszkodzony kabel  

                                oświetlenia ulicznego. 

                             -  w związku z uszkodzeniem kabla oświetlenia ulicznego  

                                położonego w Kłobucku przy ul. Wyszyńskiego. Zwrócono się do  

                                Tauron Dystrybucja S.A. z prośbą o podanie kosztu wykonania  

                                usługi polegającej na lokalizacji miejsca uszkodzenia kabla oraz  

                                jego naprawy . 

                            -  W miesiącu styczniu firma Zakład Oczyszczania, Wywozu i  

                                Utylizacji Nieczystości „ EKO- SYSTEM” B. Strach W. Strach Sp.j  

                                odebrała z terenu Gminy Kłobuck 372 Mg odpadów zmieszanych  

                                oraz 25,04 Mg odpadów segregowanych. 

                             - W wyniku przeprowadzonej kontroli w związku z uzyskaną  

                                informacją w sprawie zalegających odpadów na nieruchomościach  

                                położonych przy ulicy Żytniej w Kłobucku zostało przesłane  

                                pismo do właściciela w/w nieruchomości nakazujące niezwłoczne  

                                usunięcie odpadów. 

                             - W dniu 28.01.2015r. przesłano monit do Generalnej Dyrekcji Dróg 

                                Krajowych i Autostrad Oddział Katowice w sprawie usunięcia 

                                odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego tj. na terenie  

                                działek położonych w Białej Gmina Kłobuck będących własnością 

                                Skarbu Państwa a oddanych w trwały zarząd GDDKiA. 

                             - W dniu 26.01.2015 r. wydana została decyzja określająca wysokość 

                                 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

                                 Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłobucku. 

                               - W ustawowym terminie wpłynęły sprawozdania przedsiębiorców 

                                 odbierających odpady komunalne z nieruchomości położonych na  

                                 terenie Gminy Kłobuck. 

                              - W dniu 28.01.2015r. wydano decyzję środowiskową dla 

                                 przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali produkcyjnej – 

                                 łupanie prefabrykowanych elementów betonowych ” na terenie  

                                 działek oznaczonych geodezyjnie numerami 324/2, 325/2, 326, 327,  

                                 328 obręb Kłobuck, Gmina Kłobuck.  

                              - W dniu 9.01.2015r. Pani Iwona Sadek, biegły powołany celem  

                                 ustalenia ilości, gatunku i wieku drzew usuniętych z terenu  

                                 działek położonych w obrębie Zakrzew, Gmina Kłobuck bez  

                                 stosownego zezwolenia, złożyła opinię w przedmiotowej sprawie. 

                              - Przeznaczono kwotę 300 zł dla Gimnazjum w Kłobucku na   

                                 realizację: VI Powiatowego Konkursu Ornitologicznego,  

                                 obchodów Dnia Ziemi i XV Powiatowego Konkursu 

                                 Ekologicznego. 

                               - Do chwili obecnej w 2015r. zostało złożonych 23 wnioski na  

                                  usunięcie drzew z terenu Gminy Kłobuck.  

                               - Do dnia 28.02.2015r przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku  



 

 

                                  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

                                  wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2015r 

                                - W dniu 29.01.2015r przeprowadzone zostały w terenie oględziny  

                                  w związku z wyznaczeniem przez Samorządowe Kolegium 

                                  Odwoławcze w Częstochowie Burmistrza Kłobucka jako organu  

                                  właściwego do przeprowadzenia postępowania w sprawie  

                                  zalewania nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul.  

                                  Leśnej. Jednocześnie pismem z dnia 04.02.2015 r. strony  

                                  postępowania zawiadomione zostały o przedłużeniu terminu  

                                  załatwienia sprawy do dnia 15 kwietnia br., ze względu na  

                                  przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających. 

                              -  zgodnie z ustawowym wymogiem w dniu 5 lutego 2015r. projekt  

                                  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

                                  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck 

                                  został przesłany celem zaopiniowania przez: 

                                     - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku ul.  

                                       Wyszyńskiego Nr 15 

                                     - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w  

                                           Częstochowie oraz przez Koła Łowieckie działające na terenie  

                                           Gminy Kłobuck.  

                               - Z uwagi, że do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w 

                                 sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

                                 rok 2015 na terenie Gminy Kłobuck podanej do publicznej  

                                 wiadomości w okresie od 13 stycznia br. do dnia 05 lutego br. nie  

                                 wpłynęła, żadna uwaga projekt uchwały zostanie przesłany do  

                                 zaopiniowania przez:                         

                                        -Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,  

                                          Delegatura w Częstochowie; 

                                        - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku; 

                                        - Regionalny Dyrektor Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

                                    - W dniu 04.02.2015 odbyło się spotkanie z dyrektorem Firmy 

                                      TAURON oraz Przedstawicielem Filips Lajt Polska S.A  

                                      tematem, którego była modernizacja oświetlenia ulicznego na  

                                      terenie Gminy Kłobuck.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – przypomniała, że w każdym punkcie radny 

ma prawo do dwukrotnego zabrania głosu, wobec powyższego będzie przestrzegana 

ilość zabieranych głosów.  

 

Radny T. Wałęga – w nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów z zarządem 

Polskich Kolei Państwowych zapytał, czy jest szansa na poszerzenie przejazdu 

kolejowego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku. 

 



 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że procedury w PKP trwają dość długo z 

uwagi, że na każdą zmianę właściciela nieruchomości musi być sporządzona wycena 

zbycia majątku w różny sposób, czyli poprzez zejście ze stanu majątku i jego 

wartości, a ponadto na każde zbycie musi być wyrażona zgoda każdej spółki będącej 

w strukturach PKP oraz Ministra Transportu. Zaznaczył, że w kwestii poszerzenia tej 

drogi są już pewne ustalenia. Z uwagi, że będzie robiony również budynek będą 

jednocześnie zrobione dwie wyceny. Niemniej jednak ze strony PKP zostaną podjęte 

działania związane z jak najszybszym przekazaniem gruntu gminie by gmina mogła 

przystąpić do przebudowy tej ulicy.  

 

Radna E. Kotkowska – w nawiązaniu lokali mieszkalnych znajdujących się budynku 

dworca PKP, powiedziała, że z przedstawionej informacji Burmistrza wynika, że 

PKP zwróci się do lokatorów tych mieszkań z propozycją ich nabycia  

w trybie bezprzetargowym, a jeżeli najemcy nie będą zainteresowani ich nabyciem, 

PKP zwróci się do Gminy Kłobuck o przejęcie tych budynków. Zwróciła uwagę, że w 

jednym z tych lokali zamieszkuje rodzina w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej jak i 

życiowej. Zapytała, że czy związku z planowanym jeszcze w tym roku rozwiązaniem 

umów z PKP gmina widzi szanse udzielenia pomocy tej rodzinie tudzież, aby PKP 

zaproponowało korzystniejsze warunki przejęcia tych lokali przez tą rodzinę. 

W nawiązaniu do przebudowy odcinka drogi ul. Długosza w Kłobucku poprosiła o 

podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia tej inwestycji.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w przedstawionej informacji nie mówił 

o lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku Dworca PKP tylko o lokalach 

mieszkalnych w dwóch budynkach obok dworca przy ul. Kolejowej. Zwrócił uwagę, 

że z chwilą przejęcia budynku dworca PKP ten budynek przejęty zostanie z 

lokatorami i to w gestii gminy będzie podjęcie kolejnych decyzji, co do lokali 

mieszkalnych. W kwestii terminu rozpoczęcia przebudowy ul. Długosza 

odpowiedział, że przez gminę zostało już podpisane porozumienie, obecnie czekamy 

na jego podpisanie przez Wodociągi. Ma nadzieję, że w ciągu tygodnia będzie 

możliwe wyznaczenie daty przetargu i rozpoczęcia procedur przetargowych.  

 

Radny J. Soluch – poprosił o wskazanie przybliżonego terminu, kiedy gmina 

przystąpi do realizacji złożonych przez rady sołeckie wniosków dotyczących 

montażu dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego, których realizacja na dzień 

dzisiejszy została wstrzymana z uwagi na prowadzone rozmowy z TAURONEM. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że faktycznie została wstrzymana realizacja 

wszystkich wniosków dotyczących wymiany czy rozbudowy oświetlenia do czasu 

rozstrzygnięcia tej kwestii w prowadzonych rozmowach z TAURONEM, ponieważ 

prowadzone rozmowy z Firmą TAURON oraz Przedstawicielem PHILIPS LIGHT 

Polska S.A nie dotyczyły tylko modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Kłobuck, ale również propozycji uzupełnienia brakującego oświetlenia, co nie zostało 



 

 

ujęte w projekcie ZRIT. Obecnie otrzymaliśmy projekt umowy na wstępne testowe 

zawieszenie lamp celem sprawdzenia efektywności oszczędności tych opraw jak i 

również by móc zobaczyć efekt świetlny tego oświetlenia. Lampy będą testowane 

około 1 miesiąca. Niemniej jednak w ciągu 2 - 3 tygodni zostaną przedstawione do 

przeanalizowania trzy warianty sposobu przeprowadzenia realizacji tej inwestycji tj. 

w kwestii dot. rozliczeń i sposobu jej przeprowadzenia. Posiadana kwota 

1.700.000,00zł z ZIT jest kwotą zbyt niską, aby móc wymienić całe oświetlenie na 

terenie gminy nie mówiąc o jej rozbudowie, gdyż szacunkowy koszt zakupu map  

projektu  wymiany oświetlenia w całej gminie to kwota około 300.000,00zł plus 

koszty projektanta około 100.000,00zł.Natomiast propozycja TAURONU daje nam tą 

możliwość, wiec po jej przeanalizowaniu pod względem finansowym,       

ekonomicznym i prawnym będziemy chcieli przystąpić do umowy. Gmina ma 

możliwość wynegocjowania jeszcze lepszych warunków z uwagi, że po spotkaniu z 

TAURONEM zgłosił się jeszcze jeden oferent. Zwrócił uwagę, że będzie zachodziła 

jeszcze konieczność przeanalizowania kwestii czy TAURON nie ma obowiązku 

wymiany tego oświetlenia i kiedy, ponieważ propozycja Tauronu, jest taka abyśmy 

wymianę i rozbudowę spłacali z uzyskanych oszczędności za energię, więc gmina 

nie musiałaby angażować środków własnych jako wkładu własnego na finansowanie 

tej inwestycji.  

 

Radny J. Kulej – w kwestii przejazdów kolejowych powiedział, że z informacji 

uzyskanych od naczelnika sekcji wie, że rozpoczęcie rozmów uwarunkowane jest 

wykupem gruntów. Dzisiaj mówimy o poszerzeniu przejazdu znajdującego się 

między zaporami, który to teren będzie zawsze własnością kolei. Zwrócił uwagę, aby 

zaproponować Dyrekcji PKP przebudowę przejazdu sposobem gospodarczym, 

ponieważ zapory są dłuższe od szerokości obecnego przejazdu nie czekając 2 czy 3 

lata aż zakończą się negocjacje.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że podczas prowadzonych rozmów z 

Dyrekcją PKP rozmowa dotyczyła również poszerzenia przejazdu po stronie PKP 

Obecnie PKP przygotowuje się do zlecenia wyceny, po której wykonaniu ruszą 

równolegle procedury związana z przejęciem terenu i dworca. Zaznaczył, że jest 

szansa, że do końca roku rozwiązana zostanie sprawa własności i będzie istniała 

możliwość przystąpienia do poszerzenia przejazdu. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy podczas rozmów z Dyrekcją PKP była również 

poruszona kwestia dotycząca włączenia odcinka ul. Reja do ul. Zakrzewskiej w 

Kłobucku. Zaznaczył, że ten odcinek ul. Reja biegnący wzdłuż torów przy 

przejeździe kolejowym przebiega po terenach PKP.  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ten temat nie został poruszony w trakcie 

rozmów z uwagi, że głównym tematem spotkania był budynek dworca oraz kwestie 

dotyczące uregulowania stanów prawnych przy ul. Kolejowej w Kłobucku i 



 

 

przejazdu przy ul. Zakrzewskiej. Zwrócił uwagę, że temat związany z ul. Reja 

zostanie poruszony na kolejnym spotkaniu z Dyrekcją PKP. 

 

Radny M. Woźniak – zapytał, czy planowana rozbudowa linii będzie w oparciu o  

propozycje zgłoszone we wnioskach przez rady sołeckie czy będzie polegała na 

zawieszaniu lamp na każdym słupie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jeśli będzie korzystna oferta i dojdziemy 

do porozumienia z TAURONEM gmina będzie uczestniczyła przy projektowaniu 

rozbudowy oświetlenia. Dlatego też zwrócimy się do radnych, sołtysów i rad 

sołeckich o wskazanie tych newralgicznych miejsc, aby na etapie projektowania te 

punkty były już znane. Zwrócił uwagę, że będą to już inne oprawy o innych 

parametrach technicznych o innym strumieniu światła, więc one będą musiały być 

tak rozmieszczane, aby była oświetlona ulica i żeby była dobra widoczność. 

Osobiście podczas prowadzonych rozmów z TAURONEM zasugerował, aby na 

etapie projektowania również pomyśleć o doświetleniu przejść dla pieszych. 

 

Pkt. 5.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

 

Mieszkaniec Kamyka W. Owczarek – w imieniu właścicieli gruntów, którym zostały 

zajęte grunty rolne pod wyprostowanie przebiegu drogi łączącej część Smug z drogą 

wojewódzką Nr 491 w Łobodnie poprosił o zaliczenie tej drogi do kategorii dróg 

gminnych oraz umorzenie naliczonych kosztów geodezyjnych za przeprowadzone 

rozgraniczenie gruntów w 2014r.  

Przypomniał, że droga została urządzona w latach siedemdziesiątych przez SKR 

Kamyk z uwagi na zaplanowaną inwestycję budowy fermy niosek na Kurnikach. 

Grunt pod drogę został przekazany nieodpłatnie. Natomiast w 2008r z chwilą 

pojawienia się możliwości uzyskania dopłat unijnych rolnicy, zwrócili się do Urzędu 

Gminy o uregulowanie tej kwestii, ponieważ od zajętych gruntów płacony był 

podatek przez rolników.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że problem jest poważny i nie jest łatwy do 

rozwiązania, ponieważ rozgraniczenie nastąpiło na wniosek właścicieli tych 

gruntów, a przepis mówi wyraźnie, że gmina ma obowiązek nałożenia opłaty za 

poniesione koszty rozgraniczenia. Ponadto również nie jest możliwe 

rekompensowanie tej kwoty za grunt przeznaczony pod drogę z uwagi, że droga nie 

jest własnością gminy, a jest własnością Skarbu Państwa. Natomiast gdyby 

wnioskodawcą rozgraniczenia był Skarb Państwa wówczas nie żądałby zapłaty od 

właścicieli tych gruntów. Zwrócił uwagę, że gdyby Skarb Państwa przekazał ten 

grunt gminie wówczas byłaby podstawa do umorzenia. Niemniej jednak na dzień 

dzisiejszy to Skarb Państwa winien wypłacić zadośćuczynienia tym rolnikom za 

przejęte grunty. Zaznaczył, że doskonale rozumie te osoby, którym kiedyś zabrano 



 

 

grunty, a dzisiaj chcąc uregulować stan prawny, są obciążani kosztami. Zapewnił, że 

na pewno w tej kwestii będzie jeszcze rozmawiał ze Starostą władającym gruntami 

Skarbu Państwa.   

 

Sołtys z Lgoty Z. Chłąd – z uwagi na zauważoną dewastację przystanków 

autobusowych zwrócił się do Komendanta Policji o wyznaczenie częstszych kontroli 

patroli policji na przystankach autobusowych. 

Podziękował Dyrektorowi ZDiGK za natychmiastową naprawę zdewastowanych 

przystanków autobusowych jak również kierownikowi GOPS za zdecydowaną 

pomoc mieszkańcowi Lgoty.   

 

Komendant Policji A. Górka - odpowiedział, że w te miejsca zostanie zwiększona 

częstotliwość patrolu policji. 

  

Radna D. Kasprzyk – w odniesieniu do wypowiedzi mieszkańca Kamyka, 

powiedziała, że nie zgadza się że stwierdzeniem, że ta droga prowadzi tylko do tzw. 

Kurników, ponieważ z tej drogi korzystają wszyscy mieszkańcy nie tylko Smug, ale 

również Kłobucka, którzy znają tą drogę. Zaznaczyła, że na tą drogę została 

skierowana cała komunikacja samochodowa w trakcie budowany kanalizacji w 

Kamyku, ponadto od czasu, kiedy została oddana do ruchu ul. Kochanowskiego z tej 

drogi korzystają również mieszkańcy całego Osiedla Smugi II jadący w kierunku 

Częstochowy. Zwróciła uwagę, że zawsze ta droga była alternatywną drogą 

dojazdową, więc nie możemy mówić, że jest to droga niczyja. 

Uważa, że należy podjąć uchwałę o zaliczeniu tej drogi do kategorii dróg gminnych 

a wówczas może będzie istniała możliwość rekompensowania naliczonej opłaty za 

dokonane rozgraniczenia.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych przypomniał, że ta droga jest własnością Skarbu Państwa, więc na jakiej 

podstawie miałaby być przejęta przez gminę. Uważa, że ta droga może być przejęta 

przez Starostwo i być drogą powiatową.   

 

Radny W. Ściebura – uważa, że skoro ten teren jest własnością Skarbu Państwa, a 

zarządcą jest Starosta, wobec powyższego Starosta powinien jak najszybciej 

zorganizować spotkanie z tymi osobami, ponieważ tą kwestię należy jak najszybciej 

rozwiązać. Osobiście odnosi wrażenie, że właściciele gruntów zostali ukarani za 

oddany grunt pod drogę. Zwrócił uwagę, że droga nie jest tylko odśnieżana przez 

SKRP „Smugi”, ale jest również odśnieżana przez Gminę. Poparł propozycje 

przejęcia tej drogi przez Starostwo i zaliczenie jej jako drogi powiatowej.  

 

Radny W. Dominik – uważa, że docierają sprzeczne informacje, ponieważ z jednej 

strony słyszy, że jest to grunt prywatny, a z drugiej, że Skarbu Państwa. Zwrócił 

uwagę, że gdyby to był grunt prywatny wówczas istniałaby możliwość skorzystania 



 

 

z przepisu ustawy z 2002r, która taki stan reguluje w następujący sposób, że jeśli 

droga jest użytkowana jako droga z mocy prawa przechodzi na własność zarządcy 

za odszkodowaniem, które ustala wojewoda, a być może w tym trybie udałoby się 

wykupić drogę i zrekompensować poniesione nakłady na geodetę.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że spór polega na ustaleniu, kto jest 

faktycznym właścicielem, ponieważ część jest własnością Skarbu Państwa, a część 

właścicieli prywatnych. Przyznał, że te osoby faktycznie zostały ukarane za to, że 

chciały sprawę uporządkować, poprzez uregulowanie stanów prawnych. Uważa, że 

trzeba jak najszybciej zorganizować spotkanie z władzami Powiatu z uwagi, że 

starosta w imieniu wojewody jest zarządcą terenu Skarbu Państwa i ustalić zarządcę 

drogi by w ramach porozumienia z właścicielami wypłacić odszkodowanie.  

 

Radny J. Soluch – uważa, że sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż to nie jest 

sprawa tych trzech osób, bo będą jeszcze inne osoby. Obecnie sprawa została 

skierowana do Sądu, więc na tym etapie należałoby jak najszybciej podjąć działania, 

aby z naszej strony dać sygnał nawet do tych spraw Sądowych. Osobiście uważa, że 

nie powinno się karać tych osób za to, że oddali swój grunt pod drogę publiczną, 

która faktycznie jest dostępną dla wszystkich mieszkańców jak i również drogą 

okrężną w razie jakichkolwiek kolizji drogowych.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - uzupełnił, że właściciele gruntów otrzymali już wezwania 

do zapłaty, więc oczekują podjęcia pewnych decyzji by ta kwota nie ulegała 

dalszemu powiększaniu poprzez narastające odsetki, a później poprowadzić 

rozmowy i negocjacje.  

 

Pkt. 6.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny W. Ściebura – poruszył następujące sprawy: 

- zapytał, czy po zakończonych pracach wykończeniowych przy budowie kanalizacji  

   remont drogi ul. Reymonta został uznany za zakończony. Zwrócił uwagę, że na  

   drodze jest bardzo dużo załamań i zapadlisk, które stwarzają duże  

   niebezpieczeństwo. Poprosił o sprawdzenie stanu nawierzchni drogi by wiosną  

   móc przystąpić do jej naprawy. 

-  zapytał, czy zostały już zakończone czynności związane z zamianą gruntów  

   odnośnie urządzenia wyjazdu z ul. Malinowskiego oraz wykupem pozostałych  

   działek przy ul. Brzechwy w Kamyku w celu umożliwienia dojazdu do  

   drogi dojazdowej do pól. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do naprawy nawierzchni drogi ul. 

Reymonta odpowiedział, że otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego listę usterek 

dotyczących ul. Szkolnej i ul. Reymonta. Niemniej jednak gmina nie będzie pod 



 

 

pretekstem zakończenia budowy kanalizacji usuwać usterek, które powstały nie z 

naszej przyczyny, więc ich naprawa nie będzie leżeć po stronie gminy. Natomiast to, 

co ewidentnie zostało uszkodzone podczas budowy kanalizacji (powstałe załamania) 

zostaną naprawione.  

W kwestii zamiany gruntów odpowiedział, że zostały przygotowane operaty 

szacunkowe obydwu nieruchomości, z których wynika, że za grunt gminny została 

wystawiona większa cena. Obecnie czekamy na zajęcie stanowiska właścicieli drugiej 

działki.  

 

Radna D. Kasprzyk – poprosiła o zamontowanie w budynku Urzędu Miejskiego 

przy wejściu do sali sesyjnej barierki przy schodach prowadzących w górę.  

 

Radny M. Strzelczyk – w nawiązaniu do przejazdu kolejowego przy ul. 

Zakrzewskiej w Kłobucku poprosił o interwencję w PKP w sprawie usunięcia 

powstałego zapadliska między szynami kolejowymi, które powoduje zaniżanie szyn 

podczas przejazdu pociągu stwarzając tym samym duże niebezpieczeństwo 

wykolejenia się wagonów. 

W imieniu większości radnych poprosił, aby posiedzenia sesji nie były organizowane 

w dni targowe (środy) z uwagi na istniejący w tym dniu problem z zaparkowaniem 

samochodu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostanie wystosowanie pismo do 

odpowiedniej sekcji ruchu PKP.  

 

Radny A. Tokarz – zgłosił interpelację odnoszącą się do właściwych relacji i 

właściwego prowadzenia Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Poinformował o kilku  

niedopuszczalnych zdarzeniach naruszających prawa radnego do właściwego 

wykonywania mandatu podczas posiedzenia V Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w 

dniu 19.01.2015r, min. poprzez: 

- wymuszanie przez Burmistrza na osobie radnego złożenia wniosku  

  służącego przerzuceniu na radnego własnej nadzorczej odpowiedzialności nad  

  targowiskiem, 

- bezpodstawne publiczne stwierdzenie Burmistrza, że przez Radnego A. Tokarza  

  dokonane zostanie zgłoszenie naruszenia prawa do organu ścigania, 

- naruszenie prawa lokalnego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej poprzez 

  uniemożliwienie zabrania głosu Radnemu A. Tokarzowi jako Przewodniczącemu 

  Zarządu Osiedla Nr 3, który zgodnie zapisem w § 12 ust 1 pkt 2 Statutu Osiedla   

   Nr 3 ma pełne prawo do wypowiedzi i reprezentowania osiedla wobec organów  

   Gminy Kłobuck. 

W nawiązaniu do zachowania Burmistrza, wyjaśnił, że Burmistrz nie wchodząc w 

skład Rady Miejskiej na posiedzeniach tego organu jest tylko gościem, a 

gospodarzami są radni, którzy w ramach otrzymanego mandatu od społeczeństwa  

mają pełne prawo do zadawania pytań nawet tych mało merytorycznych w ramach 



 

 

ustawowych uprawnień do stanowienia i kontroli, którym zawsze należy się 

odpowiedź grzeczna, pełna, merytoryczna i z szacunkiem. Zwrócił uwagę, że 

Burmistrz ma do swej dyspozycji prawnika, księgową, kierowników Wydziałów, 

więc ma od kogo czerpać wiedzę, czego nie ma radny.      

Zaznaczył, że na szkoleniu radnych i kierowników w dniu 30.01.2015r poruszonych 

zostało wiele interesujących tematów, a z wypowiedzi prawnika, Dyrektora 

Wydziału Prawnego Wojewody Śląskiego wynikało, że nie ma żadnych wycieczek 

burmistrza wobec radnego oraz, że jesteśmy zobowiązani do wzajemnego szacunku.  

W odniesieniu do prowadzenia obrad Rady Miejskiej przypomniał, że obowiązuje 

Statut Gminy Kłobuck, który nakłada pewne rygory na przewodniczącego obrad, 

którym z reguły jest przewodnicząca rady. Zwrócił się do Przewodniczącej o 

stosowanie się do zapisów Statutu, ponieważ swoją bezczynnością naruszyła zapisy 

statutu np. wobec opisywanych zdarzeń, gdzie powinna zastosować obowiązkowo  

§ 32 we wszystkich trzech ust. Zaznaczył, że Przewodnicząca za prowadzenie Sesji 

otrzymuje dodatkową część diety i nie można rozumować, że mandat 

przewodniczącego jest ważniejszy od mandatu innego radnego, ponieważ mandaty 

radnych są równorzędne. 

 

Radny M. Wojtysek – w nawiązaniu do redukcji etatów w placówkach oświatowych  

zapytał, dyrektora ZEAOS czy są wytyczne dla dyrektorów placówek oświatowych, 

jakie osoby w pierwszej kolejności mają być zwolnione i czy redukcja etatów będzie 

zastosowana. Poprosił o zdementowanie informacji, że do zwolnienia proponowane 

są osoby mające umowy na czas określony, a mogły by pracować, a odchodzi się od 

zwolnień osób, które mają już jakieś uprawnienia czy świadczenie przedemerytalne,  

i mogły by już przejść na takie świadczenie. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy zostały 

rozpoczęte konsultacje związane z przeprowadzeniem reorganizacji w oświacie, 

która rozpoczęta została od pracowników niepedagogicznych. Dyrektorzy placówek 

oświatowych zostali poproszeni o zastanowienie się, jakie osoby w pierwszej 

kolejności można zwolnić z uwagi, że w naszych jednostkach oświatowych 

zatrudniane są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub korzystają ze 

świadczeń emerytalnych. Natomiast nie ma przypadków takich zwolnień, że zostaje 

zwolniona osoba, która pozostanie bez środków do życia.  

Na dzień dzisiejszy jest około 10 osób, które mają możliwość przejścia na emeryturę. 

Dyrektorzy jednostek przygotowują projekty organizacyjne, które również zostaną 

zweryfikowane, ponieważ w naszych szkołach są również osoby z Częstochowy, 

które pracują na pełnych etatach w Częstochowie, a dorabiają na terenie naszej 

gminy. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy nie został zwolniony ani jeden 

nauczyciel. Natomiast reorganizacja będzie polegała na wyeliminowaniu słabych 

nauczycieli lub mających dodatkowe zatrudnienie. Redukcją etatów została również 

objęta administracja szkół i ZEAOS. 



 

 

Niemniej jednak chcąc coś zrobić w oświacie, jeśli chodzi o remonty zachodzi 

konieczność przeprowadzenia pewnych redukcji zatrudnienia. Uważa, że każdy 

dyrektor powinien być też menadżerem, aby w ramach posiadanych środków 

finansowych zarządzać tak, żeby wystarczyły one nie tylko na utrzymanie szkoły, 

płace, ale również na realizację pewnych inwestycji. Zaznaczył, że na terenie Gminy 

Kłobuck nie została zlikwidowana żadna szkoła ani przedszkole.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy Dyrektor ZEAOS jest w stanie w budżecie 

oświaty wygospodarować 2.000.000,00zł oszczędności z tytułu przeprowadzonej 

reorganizacji czy jeszcze z innych np. z tytułu wydatków rzeczowych.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że do realizacji tego celu został 

przygotowany cały plan oszczędnościowy, w którym kwota 2.000.000,00zł nie będzie 

wygospodarowana tylko z przeprowadzonej reorganizacji zatrudnienia, ale również 

przeprowadzonej weryfikacji etatów świetlicowych, które są opłacane z budżetu 

gminy oraz z tytułu zwrotów kosztów za dzieci uczęszczające do naszych 

przedszkoli z innych gmin.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy sugerowanie dyrektorom placówek, kogo mogą 

zwolnić, a nie kogo uważają sami dyrektorzy nie jest za daleko idące.  

Z uwagi na zakończoną możliwość wyboru zespołu, który ma wystąpić na Dniach 

Kłobucka zapytała, czy znany jest już zespół, który został wybrany przez 

mieszkańców oraz jakie wielkości środków finansowych burmistrz zamierza 

przeznaczyć na organizację Dni Kłobucka. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że dyrektorom nie zostały wskazane 

osoby do zwolnienia, a dyrektorzy zostali poproszeni o przeanalizowanie i o 

wskazanie takich osób. Niemniej jednak przez dyrektorów nie zostały wskazane 

takie osoby stwierdzając, że stan zatrudnienia jest prawidłowy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że w uchwalonym budżecie gminy na 2015r 

na zorganizowanie Dni Kłobuka została już zabezpieczona kwota 80.000,00zł. 

Natomiast wygrał zespół Lady Pank, na który zagłosowało 34% głosów internautów. 

 

Radny W. Dominik – uważa, że przyrost zatrudnienia dotyczy całej administracji   

nie tylko w oświacie.  

W nawiązaniu do rewitalizacji targowiska miejskiego zaproponował 

przeprowadzenie dyskusji społecznej, czy społeczeństwo jest za rewitalizacją 

targowiska, która będzie skutkowała wydatkami na poziomie 6ml. zł, a w wyniku, 

której zostanie zlikwidowanych około 400 stanowisk handlujących.  

W imieniu mieszkańców poprosił o zobowiązanie przedsiębiorcy odbierającego 

odpady, aby na każdą nieruchomość przekazywał po 12 worków w każdym kolorze. 

 



 

 

Burmistrz J Zakrzewski – odpowiedział, że kwestia dotycząca zwiększonej ilości 

worków zostanie przeanalizowana, ponieważ w przetargu uwzględniony został 

obowiązek dostarczania mieszkańcom podwójnej ilość worków.  

W odniesieniu do targowiska miejskiego odpowiedział, że temat ten jest 

dyskutowany na różne sposoby. Niemniej jednak będzie zachodziła konieczność 

podjęcia decyzji czy przystępujemy do realizacji tej inwestycji w ramach  

Zintegrowanego Rozwoju Inwestycji Regionalnych, w którym zostały zapisane na 

ten cel środki, czy próbujemy w następnych latach ten temat rozwiązać w sposób 

gospodarczy nie budzący tylu kontrowersji i pytań, ponieważ dzisiaj jest jeszcze 

szansa, aby te środki  nie przepadły dokonać zmiany ich przeznaczenia np. na 

remont MOK czy OSiR lub innych miejsc zdegradowanych.  

W nawiązaniu do reorganizacji zatrudnienia poinformował, że wszelkie działania 

związane z szukaniem oszczędności podejmowane są w konsultacji z Burmistrzem, 

który odpowiada za finanse. Natomiast, aby zrównoważyć budżet, oszczędności 

szukamy nie tylko w oświacie. Dzisiaj mówimy dużo o oświacie, z uwagi, że 

wymaga dużych nakładów i te środki muszą się znaleźć w oświacie, ponieważ w 

przeciwnym razie, gdy będzie nacisk na inwestowanie w oświatę będzie zachodziła 

konieczność zabrania tych środków zarezerwowanych na realizację innych 

inwestycji (chodniki, drogi, oświetlenie). Poprosił o wyrozumiałość i wsparcie tych 

działań. Dyrektorzy szkół są suwerenami wówczas, gdy środkami finansowymi, 

które mają do dyspozycji zarządzają w sposób racjonalny i gospodarny.  

 

Wiceprzewodniczący Radny J. Batóg – w odniesieniu do wywozu odpadów 

komunalnych poinformował, że w regulaminie podjętym w ubiegłym roku został 

dokonany zapis, że mieszkaniec będzie otrzymywał podwójną ilość worków 

każdego koloru przy każdym odbiorze odpadów. Niemniej jednak taka ilość została 

dostarczona tylko przy pierwszym odbiorze w 2015r. Obecnie dostarczana jest tylko 

taka liczba worków ile pełnych worków został wystawionych przez właściciela. W 

nawiązaniu do terenów przemysłowych i pozyskania potencjalnych inwestorów 

przypomniał, że teren Zagórza w okolicach ul. Zamkowej, ul. Orzeszkowej, ul. 

Długosza, ul. Poprzecznej i ul. Teligii przed laty skupiał przemysł całej gminy i 

powiatu. Natomiast na dzień dzisiejszy tereny te zostały zdegradowane z uwagi, że 

część zakładów już nie funkcjonuje. Zwrócił uwagę, że są to tereny należące do 

Skarbu Państwa, a przekazane w użytkowanie wieczyste firmom, które prowadziły 

działalność. Poprosił o podjęcie działań przez burmistrza w celu pozyskania 

potencjalnych inwestorów, którzy zainwestowaliby w te tereny i uruchomili 

działalność gospodarczą.  

 

Radny T. Wałęga – zapytał, czy przy okazji prowadzonego audytu dotyczącego 

ilości zatrudnionych pracowników został również przeprowadzony audyt dotyczący 

kosztów związanych z ogrzewaniem placówek, podczas którego można 

wygenerować oszczędności.  

 



 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że trwają również przygotowania do 

przeprowadzenia takiego audytu, o czym również zostali powiadomieni dyrektorzy 

placówek. Przypomniał, że taki audyt został przeprowadzony kilka lat temu. Na 

dzień dzisiejszy na terenie Kłobucka budynki placówek oświatowych zostały 

ocieplone.    

 

Radna E. Kotkowska – rozumie, że w budżecie zostaną zabezpieczone środki 

finansowe, które wystarczą dyrektorom placówek oświatowych do pokrycia na cały 

rok kosztów realizacji zadań własnych oraz wynagrodzenia pracowników.  

W odniesieniu do zabezpieczonej kwoty 80.000,00zł na realizację Dni Kłobucka ma 

obawy, że ta kwota nie będzie wystarczająca do pokrycia kosztów pozostałych 

atrakcji dla innych mieszkańców, ponieważ ta kwota na pewno w całości zostanie 

przeznaczona na pokrycie kosztów zespołu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na sfinansowanie półtora godzinnego 

koncertu zespołu nie zostanie przeznaczona cała kwota zabezpieczona w budżecie.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian - odpowiedział, że oświata jest bardzo specyficzna i 

trudna, ponieważ trudno jest dyrektorowi szkoły określić w miesiącu styczniu, ile 

faktycznie wyda w ciągu roku budżetowego.  

 

Radny T. Wałęga – w odniesieniu do doświadczeń innych samorządów z zespołem 

Lady Pank poprosił o sformułowanie takiego zapisu umowy, aby zapłata za usługę 

nastąpiła po wykonaniu usługi na odpowiednim poziomie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w trakcie wstępnych rozmów 

przeprowadzonych z menadżerem zespołu padło zapewnienie, że nie dojdzie do 

żadnych incydentów.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – w odniesieniu do stwierdzeń, jakie padły na 

dzisiejszym posiedzeniu sesji, odpowiedziała, że posiedzenia sesji prowadzi zgodnie 

zapisami Statutu. Zachęciła radnych do przeczytania statutu i aby nie 

nadinpretowali jego zapisów na własny użytek. Zwróciła uwagę, że też uczestniczyła 

w szkoleniu. Niemniej jednak, gdy zostało powiedziane, że burmistrz jest gościem na 

sesji z tego tytułu nie była zadowolona, bo nasze przysłowie polskie mówi, że gość w 

dom Bóg w dom, czyli, że gościowi przysługują większe prawa niż gospodarzom. 

Interpretując to zgodnie z przysłowiem uważa, że burmistrz mógłby pozwalać sobie 

więcej, do czego by jako przewodnicząca obrad nie dopuściła. Burmistrz ma prawo 

odpowiadać w każdym punkcie na zadawane pytania by radny mógł uzyskać 

odpowiedź szczegółową i merytoryczną.     

 

 

 



 

 

Pkt.7. 

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

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt uchwały dotyczy jedynie zmian 

wewnętrznych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w zakresie planów 

wydatków budżetowych, poprzez wykreślenie z wydatków: 

- projektu kładki w Łobodnie w wysokości 10.000,00zł i przeniesieniu kwoty na  

  projekt przyłącza kanalizacyjnego ( baza sportowo rekreacyjna w Łobodnie i terenu 

  po byłym Kółku Rolniczym), 

- zmniejszeniu kwoty 50.000,00zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na  

  projekt boiska wraz z odwodnieniem przy Sz.P Nr 2, 

-w zakresie wynagrodzeń w Dziale Administracja publiczna zmniejszeniu kwoty 

  5.000,00zł z przeznaczeniem na Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w  

  zakresie dofinansowania projektu dokumentacji posadowienia Pomnika  

  J. Długosza.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – z uwagi, że nie wszyscy radni są członkami Komisji 

Budżetowej zgłosił autopoprawkę do zapisu w Dziale 801 Oświata i Wychowanie 

polegającą na zmniejszeniu kwoty 50.000,00zł z projektu boiska wraz z 

odwodnieniem terenu boiska i budynku Sz.P Nr 2 Kłobucku do kwoty 38.000,00zł, a 

zwiększając o wydatki w Dziale Rolnictwo Infrastruktura Wodociągowa i sanitarna 

projekt wodociągu w miejscowości Nowa Wieś na kwotę 12.000,00zł  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch –powiedział, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza.  

/ za głosowało 12 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było/.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy 

Kłobuck na rok 2015 głosowało18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 28/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kłobuckiemu przez Gminę 

Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

udzielenia dotacji celowej w wysokości 600,00zł na pomoc finansową związaną z 

dofinansowaniem kosztów obsługi „systemu sms” ostrzegającego mieszkańców 

powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym.  

 



 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch –powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 29/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.9.  

Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013r Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformował, że z uwagi na fakt, że w ostatnich dniach 

odbyły się zebrania na terenie Sołectwa Biała i Kopiec poprosiła o uzupełnienie 

zapisu w § 2 brakujących nazwisk wybranych sołtysów z terenów tych sołectw.  

1. Pana Zygmunta Bełtowskiego na terenie Sołectwa Biała 

6. Pani Aliny Rokita na terenie Sołectwa Kopiec  

Natomiast zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso podyktowana jest wyborem 

sołtysów na terenie sołectw Gminy Kłobuck.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch –powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013r Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 w sprawie zarządzenia poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od 

osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso głosowało 20 

radnych, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 30/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu na 25 lat 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w Kamyku, przy Placu 

Witosa nr 2. 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że zgodnie z prowadzonymi rozmowami i 

ustaleniami na posiedzeniach komisji został przygotowany niniejszy projekt 

uchwały, który rozwiąże problem niszczejącego budynku Dworku w Kamyku.  



 

 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch –powiedział, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w 

drodze przetargu na 25 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, 

położonej w Kamyku, przy Placu Witosa nr 2 głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 31/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że nabycie tej nieruchomości umożliwi 

przedłużenie ul. Parkowej w Białej. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch –powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości głosowało 20 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 32/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 8 listopada 2012r w sprawie miejsca lokalizacji pomnika Jana Długosza w mieście 

Kłobuck. 

 

Sekretarz S. Piątkowska – z uwagi, że Komitet Społeczny Budowy pomnika J. 

Długosza w Kłobucku nie ma możliwości złożenia stosowych wniosków o 

zezwolenie na wzniesienie pomnika J. Długosza. Proponuje się dodanie drugiego  



 

 

podmiotu, jakim jest Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „ Wieniawa”, 

które jest organizacją zarejestrowaną w KRS i które może złożyć stosowny wniosek o 

zezwolenie.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Radny T. Wałęga – zapytał, jak wyglądała wówczas sytuacja jak powstał Społeczny 

Komitet budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Kłobucku i jaki podmiot był 

połączony ze Społecznym Komitetem.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jedynym sukcesem Społecznego 

Komitetu budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Kłobucku było pozyskanie 

środków gminnych. W przypadku Komitetu Społecznego Budowy pomnika J. 

Długosza w Kłobucku Komitet ten sam pozyskuje środki.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 listopada 2012r w sprawie miejsca lokalizacji 

pomnika Jana Długosza w mieście Kłobuck głosowało 20 radnych głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 33/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Kłobuck.  

 

Samodzielne stanowisko d.s rozliczeń projektu P. Leszczyniak - poinformował, że z 

uwagi na podpisaną w dniu 20 czerwca ubr. przez Prezydent RP ustawę z dnia 30 

maja 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ww 

ustawa ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień 

kilku głównych dyrektyw parlamentu Europejskiego w tym również: 

-dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 

  ścieków komunalnych. Dokonana zmiana ustawy Prawo wodne, wprowadza nowe 

zasady wyznaczania i zmiany aglomeracji i wynika z konieczności pełnego 

wdrożenia przez Polskę Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych, w szczególności dostosowania aglomeracji do zapisów art. 5.2 tej 

Dyrektywy. Natomiast zgodnie z art. 10 znowelizowanej ustawy wójtowie, 



 

 

burmistrzowie i prezydencji miast zobowiązani byli w terminie do dnia 31 lipca 2014 

r. przedstawić sejmikom województw propozycje wyznaczenia obszarów i granic 

aglomeracji, jeżeli aglomeracji nie wyznaczono albo zachodzi konieczność 

dostosowania wyznaczonych obszarów i granic aglomeracji do przepisów wydanych 

na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy zmienianej w art.1. Zgodnie z powyższym na 

przełomie sierpnia i września 2014 r. propozycja nowej aglomeracji Kłobuck została 

złożona w Urzędzie Marszałkowskim. W styczniu bieżącego roku Marszałek 

Województwa przesłał do Gminy Kłobuck zweryfikowaną propozycję Aglomeracji 

Kłobuck z prośbą o zaopiniowanie w formie uchwały przez Radę Miejską w 

Kłobucku.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 5 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od 

głosu/.  

 

Radny J. Soluch – uważa, że jeśli będzie głosował „za” to pozbędzie się możliwości 

pozyskana środków z programów unijnych, ponieważ będą one przeznaczone tylko 

na aglomeracje. Natomiast głosując przeciwko może przyczynić się do naliczenia kar 

z tytułu, że nie został zrealizowany pewien etap budowy kanalizacji ujęty w 

aglomeracji.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że ma również podobne wątpliwości, co Radny 

J. Soluch. Pozostawienie aglomeracji w dotychczasowych granicach sprawi, że 

Gmina będzie miała obowiązek skanalizowania tego obszaru do końca br. w 95%, co 

uważa, za niewykonalne. Natomiast z drugiej strony w poprzednich programach 

wszelkie dotacje i dofinansowania były kierowane na aglomeracje, co w przypadku 

wyłączenia tych terenów z aglomeracji jakby uniemożliwi korzystanie z tych 

środków. W przypadku negatywnej opinii i nie przyjęcia nowych granic aglomeracji 

Gmina nie będzie znać skutków finansowych. Zapytał, czy w tytule uchwały nie 

powinno być wyraźne sformułowanie, że jest to uchwała w sprawie wyrażenia opinii 

do zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Kłobuck, ponieważ zgodnie z 

ustawą Prawo wodne granice ustalane są przez Marszałka województwa po 

zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – uważa, że czystsza sytuacja byłaby, gdyby w tytule 

uchwały był zapis w brzmieniu w sprawie opinii do zweryfikowanej Propozycji 

planu Aglomeracji Kłobuck. Niemniej jednak w obecnym stanie nie można 

powiedzieć, że zapis jest niezgodny prawem, ponieważ uchwała dotyczy 

zweryfikowanej propozycji Planu aglomeracji Gminy Kłobuck i jest w tym 

przedmiocie. Natomiast rada stosownie do posiadanych kompetencji tylko opiniuje, 



 

 

a nie uchwala zweryfikowaną propozycję planu aglomeracji Kłobuck. W związku z 

powyższym z tego tytułu nie będzie naruszenia prawa. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że możemy utworzyć nową aglomerację 

na odrębnym terenie z terenów, które zostały wyłączone. Niemniej jednak spór 

dotyczyć będzie oczyszczalni ścieków, która została włączona w tą aglomeracje, 

ponieważ nie wiemy czy zostałaby ona potraktowana jako punkt zborny, a nie jako 

wejście jednej aglomeracji w drugą, co jest w tym momencie niemożliwe, bo 

aglomeracje nie mogą się nachodzić i muszą być niezależnym bytem. Wobec 

powyższego na nowej aglomeracji musiałaby powstać nowa oczyszczalnia ścieków.     

Natomiast gdyby była możliwość korzystania z oczyszczalni w innej aglomeracji, 

która miałaby moce przerobowe i potencjał do przyjęcia tych ścieków wówczas 

byłby problem rozwiązany, ponieważ zostałaby utworzona niezależna aglomeracja 

na innym terenie gdzie są korzystne wskaźniki.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy z uwagi na fakt, że tereny Niwy Skrzeszów 

wchodzą w skład aglomeracji Kłobuck w niedługim czasie będzie budowana 

kanalizacja na Niwie Skrzeszów. 

 

Przewodniczą Rady D. Gosławska poprosiła o przeprowadzenie reasumpcji 

głosowania  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zweryfikowanej Propozycji planu 

Aglomeracji Kłobuck głosowało 13 radnych, 1osoba głosowała przeciwko, 6 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 34/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że niniejszy projekt uchwały został 

przygotowany z uwagi, na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, która weszła w życie z dniem 1.02.2015r. , która nakłada na gminę 

obowiązek ponownego uchwalenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch –powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 



 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie był, 1 osoba wstrzymała się od głosu./  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

głosowało 18 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie 

było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 35/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck 

dla rodziny- karta Dużej Rodziny”. 

 

Kierownik GOPS K. Janicka – zgłosiła autoporawkę polegająca na poprawie zapisu 

w załączniku Nr 2 do programu dla rodzin wielodzietnych’ Gmina Kłobuck dla 

rodziny- karta Dużej Rodziny” w pkt 2 po słowach <za widowiska artystyczne 

poprzez dodanie zapisu z wyłączeniem imprez zewnętrznych organizowanych przez 

prywatne agencje artystyczne. Poinformowała, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska przekazała prowadzenie posiedzenia 

Sesji Wiceprzewodniczącemu J. Batógowi.   

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/. 

 

Radny T. Wałęga – zgłosił wniosek o zwiększenie do 50% ulgi za odpłatne zajęcia na 

Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz 50% ulgi w opłacie za widowiska artystyczne.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że intencją do opracowania karty Dużej 

Rodziny miało być wprowadzenie ulgi dla rodzin wielodzietnych w zakresie opłaty 

śmieciowej. Zaznaczył, że gdyby gmina nie wprowadziła naszej karty Dużej Rodziny 

gmina mogłaby przystąpić do Karty Prezydenckiej. W odniesieniu do 

zaproponowanej 50% ulgi uważa, że najpierw trzeba przyjąć kartę by móc zobaczyć 

jakie jest zainteresowanie i jaki ona wywoła skutek finansowy, ponieważ decydując 

się na ulgi 30% zostały wykonane pewne wyliczenia optymalne, które przy tej uldze 

są do przyjęcia. Natomiast z chwilą małego zainteresowania sam złoży wniosek o 

poszerzenie katalogu usług i o zwiększenie ulgi, jeśli chodzi o OSiR  



 

 

 

Radny T. Wałęga – zwrócił uwagę, że gdy będzie poszerzany katalog usług można 

będzie pokazać podmiotom niezwiązanym z Gminą Kłobuck czy Starostwem, że 

gmina wychodzi naprzeciw, a udzielenie ulgi na poziomie 50% dla rodzin objętych 

naszą gminną kartą byłby argumentem po stronie GOPS, który zostałby 

wykorzystany podczas rozmów celem pozyskania kolejnych podmiotów na listę do 

katalogu zwolnień.  

 

Radny W. Dominik – uważa, że w podstawie prawnej uchwały nie potrzebnie 

została wskazany art. 19 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej, który dotyczy zadań 

własnych powiatu, a nie gminy. 

W nawiązaniu do zapisu § 4 ust 2. uważa, że obecny zapis budzi wiele wątpliwości, 

ponieważ powinien być on skierowany do rodzin ubogich, gdzie przychód na 

członka rodziny jest niewysoki.  

W odniesieniu do załącznika dotyczącego katalogu ulg i zwolnień udzielanych przez 

Urząd Miejski w Kłobucku i jednostki organizacyjne Gminy Kłobuck uważa, że zapis 

nie został sprecyzowany z treścią uchwały, ponieważ z treści § 5 ust. 4 wynika, że ten 

zakres udzielanych ulg i zwolnień może być zmieniany bez udziału Rady Miejskiej  

Zapytał, czy zmiana treści załącznika, który jest integralną częścią uchwały w postaci  

katalogu ulg i zwolnień  może być zmieniona przez burmistrza czy kierowników 

jednostek organizacyjnych.  

 

Radca Prawny T. Głębocki - przyznał, że zapis art. 19 w całości dotyczy zadań 

powiatu. Zwrócił się do Kierownika GOPS o ustosunkowanie się, dlaczego w 

podstawie prawnej została wskazany pkt 16 z uwagi, że ma on ogólny charakter 

podejmowania innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb i w zasadzie 

brzmi identycznie jak zapis art. 17 ust. 2 pkt. 4, na który również powołaliśmy się w 

podstawie prawnej. Generalnie uważa, że rezygnacja z drugiego przypisu byłaby 

bardziej właściwa, ponieważ obecnie mamy dwie regulacje z zakresu gminy i 

powiatu, co uważa za niepotrzebne dublowanie przepisów.   

 

Kierownik GOPS K. Janicka – uważa, że art. 19 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej 

został pomyłkowo wpisany. Zgłosiła autopoprawkę o wykreślenie z podstawy 

prawnej uchwały art. 19 pkt. 16 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej. 

W odniesieniu do zapisu § 4 pkt 2 uprawnienia wynikające z Programu przysługują 

rodzinom wielodzietnym niezależnie od statusu materialnego odpowiedziała, że 

zapis został podyktowany w oparciu o ustawę mówiącą o karcie Dużej Rodziny, 

która to karta nie pozwala na wprowadzenie kryterium dochodowego. Natomiast 

bezzasadnym jest, że z karty powinny korzystać osoby najuboższe, ponieważ te 

osoby w zasadzie korzystają już z wszelkiej możliwej pomocy. Natomiast są rodziny, 

których dochód przekracza o 1,00zł i już nie mogą skorzystać ze świadczeń 

rodzinnych i nie zawsze mogą skorzystać ze świadczeń wynikających z ustawy 

pomocy społecznej, dlatego jest taki zapis, żeby nie było różnicowania. Poza tym są 



 

 

również przypadki rodzin, mające po 4 czy 5 dzieci, które sobie radzą i nie korzystają 

z żadnej pomocy społecznej, ale chciałby mieć możliwość skorzystania z ulgi z opłaty 

śmieciowej, której nie udało się wprowadzić, a w przypadku obwarowania tym 

kryterium  te rodziny nie otrzymałyby tej ulgi. Zaznaczyła, że właśnie z tego 

powodu to obwarowanie nie zostało wprowadzone, aby takie rodziny mogły 

skorzystać z karty Dużej Rodziny.    

Zwróciła uwagę, że na dzień dzisiejszy z karty Dużej Rodziny ogólnopolskiej tzw. 

Prezydenckiej korzystają 73 rodziny, ponadto karta nie służy po to, aby eliminować 

jakąkolwiek rodzinę, tylko aby wspierać rodziny wielodzietne.   

W odniesieniu do zapisu § 5 ust. 4 odpowiedziała, że zapis został tak sformułowany, 

aby nie utrudniał przystąpienia do porozumienia firmom zewnętrznym (gdyby nie 

było długo sesji). 

 

Skarbnik K. Jagusiak – zapytała, dlaczego w wielu zdaniach w treści karty Dużej 

Rodziny jest użyte pojęcie Urząd Miejski Kłobucku skoro ulgi dotyczą MOK czy 

OSiR.   

Natomiast, jeśli były jakiekolwiek dopłaty byłyby udzielane z budżetu gminy, a nie z 

Urzędu Miejskiego. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, treść uchwały wraz z załącznikiem nie 

może być zmieniana. Zaznaczył, że w tym przypadku istotnym elementem jest 

katalog ulg, do którego należą na dzień dzisiejszy tylko dwie ulgi. Osobiście zgadza 

się z uwagami pani Skarbnik. Natomiast w tym momencie nie podejmuje się   

wyrażania opinii w sprawie oceny całościowa dokumentu, dokument jest 

parafowany przez Radce Prawnego i nie będzie podważał oceny nie znając 

dokładnie tego przedmiotu. Osobiście parafując uchwały w ramach Urzędu 

Miejskiego zawsze może wyrażać swój pogląd, ponieważ zna te uchwały i podstawę 

prawną oraz kontekst prawny. Niemniej jednak w obecnej sytuacji uważa, że w tym 

załączniku należy rozważyć możliwość doprecyzowania pewnych zapisów by móc 

przestąpić dopiero do procedowania nad sprawą. 

 

Radny A. Tokarz – w kontekście zwiększenia katalogu ulg i zwolnień zapytał, czy 

ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach daje delegację radzie na 

ulgę w stawce opłaty za gospodarowanie odpadami tym rodzinom.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że ustawa o utrzymaniu w czystości i 

porządku w gminach zakresie, który dotyczy ustalenia wysokości stawek oraz ulg i 

zwolnień w ostatnim czasie została w istotny sposób zmieniona i tak naprawdę 

pozostała możliwości zwolnień podmiotowych. Natomiast w samej ustawie o 

utrzymaniu czystości nie ma żadnego odniesienia do rodzin wielodzietnych. 

Niemniej jednak istnieje możliwość wprowadzania stawek o zróżnicowanej 

wysokości min. z uwagi na liczbę osób w danym gospodarstwie domowym, czyli w 

tym momencie jest możliwość, aby w ramach pewnych rozwiązań dotyczących 



 

 

polityki społecznej uwzględniać przy ustalaniu wysokości stawek opłat kwestie 

wielodzietności. Natomiast przystępując do ustaleń według stosownego 

upoważnienia nowelizowanego w związku z ustawą, która weszła w życie z dniem 

01.02.2015r zachodziłaby konieczność zastanowienia się, ponieważ nie jest to typowe 

rozwiązanie dotyczące rodzin wielodzietnych, gdyż uwzględnia wielo osobowość 

gospodarstw domowych, które są objęte powszechnym programem 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Zwrócił uwagę, że w ustawie nie ma 

żadnych rozwiązań, ponieważ nie było takiego celu ani założenia. Osobiście zakłada, 

że ustawa o karcie Dużej Rodziny ma właśnie założenie takie, że jest elementem 

polityki wynikającej z przepisów Konstytucji dotyczących ochrony rodziny i w tym 

momencie, gdyby w ustawach szczególnych, między innymi w ustawie o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie powinny być zapisy dotyczące rodzin 

wielodzietnych czy dużej rodziny. Założenie było takie, aby ustawa szczególna 

dotycząca rodzin wielodzietnych była podstawą do udzielania takich ulg. Natomiast 

na dzień dzisiejszy osobiście takie rozwiązania dedykowanego dla rodzin 

wielodzietnych w kontekście aktualnego brzmienia ustawy o utrzymaniu czystości 

po uwzględnieniu tej nowelizacji nie widzi. Natomiast można stworzyć takie 

rozwiązanie, gdzie rzeczywiście stawki będą zróżnicowane i będą uwzględniać 

sytuacje rodzin wielodzietnych. Uchwała, która została przyjęta jest uchwałą 

podstawową określającą wysokość stawek, jakie przewiduje ustawodawca ze 

względu na selektywną czy nie selektywną zbiórkę.  

 

Radny J. Soluch – uważa, że zapis § 5 ust. 5 jest prawidłowy, ponieważ podmiot, 

który chce preferować rodzinę wielodzietną daje taką informację gminie, która 

umieszcza ją na stronie internetowej. Niemniej jednak z uwagi, że jest wiele uwag 

wnosi o naniesienie poprawek i odłożenie procedowania projektu uchwały. 

 

Radna E. Kotkowska – z uwagi, że na posiedzeniu komisji zostało zgłoszonych wiele 

nowych rozwiązań w kwestii poszerzenia katalogu ulg i zwolnień ( możliwości 

współfinansowania pobytu dzieci w przedszkolach ponad 6 godzinę) jak również, że 

nie została przeliczona ilość rodzin, która potencjalnie mogłaby skorzystać z karty 

dużej rodziny, podtrzymała wniosek Radnego J. Solucha o odłożenie procedowania 

uchwały do czasu wprowadzenia zmian i ponownego przeanalizowania 

potencjalnego zwiększenia zakresu katalogu ulg i zwolnień. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił się Kierownika GOPS, aby w przyszłości bardziej 

skupić się nad tekstem by nie dochodziło do podobnych sytuacji, poprosił o 

przekazanie tej informacji również Radcy Prawnemu. Zaznaczył, że osobiście jest za 

negatywnym przegłosowaniem projektu uchwały, by móc ponownie wrócić do 

analizy nad dokumentem. Niemniej jednak poprosił, aby podczas ponownych prac 

zwrócić uwagę, na budżet gminy żeby nowe propozycje były propozycjami 

dotykającymi w miarę racjonalnie budżetu gminy, bo zwolnienie z 7 godziny czy 8 

godziny będzie wiązało się z zatrudnieniem dodatkowych osób bez względu czy 



 

 

dzieci w tym czasie będą w przedszkolu. Poprosił o wyczucie, aby nie rozszerzać ulg 

i zwolnień o takie koszty, które nie są tak bardzo generowane dzięki karcie. 

Przypomniał, że intencją karty Dużej Rodziny było całkiem, co innego niż to, co 

udało się wprowadzić. Natomiast, aby karta została przekazana rodzinom musi 

zostać ona przygotowana i wyprodukowana, więc jest to proces, który potrwa, a w 

tym czasie będzie istniała możliwość rozszerzenia katalogu usług, pomysłów. W 

odniesieniu do procentowego zwiększenia ulgi odpowiedział, że zaproponowana 

30% ulga podyktowana była chęcią utrzymania obecnej ceny na poziomie 

poprzedniej stawki za gospodarowanie odpadami w szczególności w rodzinach 

wielodzietnych. W nawiązaniu do wypowiedzi radcy prawnego, że ulga może być 

przyznana na gospodarstwo. Zwrócił uwagę, że na terenie naszej gminy możliwość 

przyznania ulgi na gospodarstwo została odrzucona z uwagi, że jest gro 

gospodarstw małych dwu, jedno osobowych, a zgodnie z ustawą system musi się 

dopiąć, czyli w tym przypadku udzielona ulga dużej rodziny byłaby kosztem małej 

rodziny.  

 

Radny W. Dominik – zaproponował, aby elementem tej uchwały była Prognoza 

skutków finansowych, które poniesie za sobą karta Dużej Rodziny, bez której jest 

trudno świadomie procedować. Uważa, że ulgi związane z odbiorem odpadów 

stałych powinny dotyczyć rodzin wielodzietnych a zarazem ubogich, więc należy 

zastanowić się nad innym rozwiązaniem niż tylko karta dużej rodziny, by pomóc 

tym rodziną wielodzietnym, a dodatkowo będących w trudnej sytuacji finansowej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w sytuacji, gdy rodzina utrzymuje się z 

dochodu poniżej wymaganego progu, ta rodzina może uzyskać pomoc GOPS istnieje 

możliwość umorzenia tego podatku, a w sytuacji, kiedy rodzina przekracza dochód 

już takiej możliwości nie ma, więc intencją karty Dużej Rodziny było udzielenie 

pomocy tym rodzinom, które mimo trudnej sytuacji finansowej, nie korzystają z 

pomocy GOPS, której nie dał ustawodawca, a jedynie wskazał możliwość zwolnienia 

z opłaty śmieciowej na gospodarstwo, która nie rozwiązuje kwestii dużych rodzin w 

których są dzieci, które nie produkują tyle śmieci, co dorosłe osoby.    

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – zapytał Radnego T. Wałęgę czy 

podtrzymuje zgłoszony wniosek.   

 

Radny T. Wałęga – powiedział, że z uwagi, że projekt uchwały prawdopodobnie w 

dniu dzisiejszym nie zostanie podjęty wycofał zgłoszony wniosek. Poprosił, aby 

projekt uchwały został przedstawiony również uwzględniająca 50% ulgę.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin 

wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny- karta Dużej Rodziny” wraz z dwoma 

załącznikami głosowało 0 radnych, 19 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała nie została podjęta  

 

Pkt.16 

Projekt uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w 

Kłobucku  

 

Sekretarz S. Piątkowska -przedstawiła uzasadnienie do projekt uchwały. 

  

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszoną 

kandydaturą Radnego J. Solucha. 

   

Radnego J. Solucha – wyraził zgodę.  

 

Radny W. Dominik – z uwagi, że do tej rady rynku pracy powinna być powołana 

osoba o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Osobiście 

zaproponowałby radną E. Kotkowską, która jednak z uwagi na wykonywaną pracę 

zawodową nie może być desygnowana na kandydata. Zapytał Radnego J. Solucha, 

czy czuje się na siłach by podjąć pracę w tej radzie. 

  

Radnego J. Solucha- odpowiedział, że doskonale zna te zagadnienia, ponieważ ma 

duże doświadczenie w pracy zawodowej ponadto prowadząc własną działalność 

zatrudniał osoby przy zatrudnieniu, których korzystał z pomocy PUP. 

 

Radna E. Kotkowska – podziękowała, za zauważenie, że potencjalnie mogłaby 

uczestniczyć w pracach rady. Poinformowała, że PUP jest jednostką organizacyjną 

Powiatu Kłobuckiego w związku, z czym byłby konflikt interesów, gdy byłaby 

członkiem rady. Zaznaczyła, że Rada Rynku Pracy zajmuje się tworzeniem miejsc 

pracy, polityką zatrudnienia, polityką promocji zatrudnienia wobec powyższego 

kandydaturę Radnego J. Solucha uważa, za odpowiednią. W nawiązaniu do 

podstawy prawnej uchwały poinformowała, że w miesiącu styczniu 2015r zmieniła 

się ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U 2015, poz. 149. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – uważa, że uwaga, jest jak najbardziej słuszna, ponieważ  

jeśli jest Dziennik z 2015 powinien być ujęty w podstawie prawnej. Niemniej jednak 

nie zmienia to faktu, że podstawą prawną nie jest Dz.U, a tylko przepis wskazany z 



 

 

danej ustawy. Zaznaczył, że nie są to zmiany na tyle istotne, aby powodowały 

konieczność wprowadzenia autopoprawki  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku osobie Radnego J. Solucha głosowało 17 

radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 36/VI/2015 z dnia 11.02.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.17   

Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za okres od 

05.12.2014 do dnia 31.12.2014r 

  

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poinformował, że zostały przedłożone trzy 

sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za rok 2014, 

które zostały zatwierdzone przez członków poszczególnych komisji tj.  

-  Komisji Budżetu i Finansów, 

-  Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury  

   Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

 - Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury,  

   Sportu i Turystyki  

 

Za przyjęciem sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w 

Kłobucku za okres od 05.12.2014 do dnia 31.12.2014r głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   

Sprawozdania zostały przyjęte.  

 

Pkt.18 

Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od 

01.01.2014r 31.12.2014r.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – przypomniała, że od 01.05.2014r GOPS działał nie 

tylko na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ale również na podstawie kolejnych 

ustaw: 

- o dodatkach mieszkaniowych,  

- prawo energetyczne, 

- o świadczeniach rodzinnych,  

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

- o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, 

- a od miesiąca maja 2008r do końca grudnia 2014 realizowany był projekt  

   systemowy pt. „Jestem aktywny”.  

 



 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny A. Tokarz – poruszył następujące kwestie: 

-  z uwagi na wskazany około 15% wzrost potrzeb na rok 2015 w rozdziale  

   85214  § 3110 zasiłki i pomoc w naturze, zasygnalizował, że będzie prosił o  

   przygotowanie informacji (danych statystycznych) dot. ilości osób korzystających z  

   tej pomocy i w jakim zakresie.  

-  poprosił o poprawę zapisu kwot wskazanych w rozdziale 85219 § 4370 dot.  

   sfinansowanych opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  

   stacjonarnej wskazanych jako dwie kwoty 4.800,91zł z 9.300,00zł. 

-  w nawiązaniu do rozdziału 85295 § 4300 poprosił o wyjaśnienie wskazanej kwoty  

   66.444,31zł. jako środki niewykorzystane z budżetu państwa.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – wyjaśniła, że kwota została zwrócona z uwagi, że 

GOPS nie zdążył jej wykorzystać, ponieważ pod koniec roku nastąpiło zwiększenie 

przyznanej kwoty na dożywianie.  

 

Radny A. Tokarz – poprosił, aby w przyszłości gdyby zaistniała podobna sytuacja 

zostali o takiej sytuacji powiadomieni przedstawiciele jednostek pomocniczych 

gminy, którzy poinformują te osoby o możliwości otrzymania potrzebnej żywności.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że z przedstawionej informacji wynika, że w 

niektórych rozdziałach m.in takich jak w § 4330 Domy Pomocy Społecznej czy w § 

4330 Wspieranie rodzin nastąpił znaczny wzrost. W odniesieniu do zapisu rozdziału 

85214 § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze * realizacja bonów, zakup leków, drzwi 

remont komina, zakup okularów, usługę stomatologiczną na łączną kwotę 

66.072,29zł. Poprosił o rozbicie tej kwoty na poszczególne wydatki. 

 

Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedziała, że w kwestii dot. § 3110 Zasiłki i 

pomoc w naturze zostanie udzielona pisemna odpowiedź.  

W odniesieniu do § 4330 Domy Pomocy Społecznej odpowiedziała, że na wskazany 

wzrost GOPS nie ma wpływu, ponieważ jeśli wpływa wniosek taka osoba musi 

zostać umieszczona DPS. Natomiast istnieje możliwość dofinansowania pobytu w 

DPS poprzez rodzinę jeśli dochód rodziny przekracza 300% najniższej krajowej.     

Niemniej jednak rzadko, która rodzina, z której kierowana jest osoba do DPS spełnia 

taki warunek. W odniesieniu do wzrostu w § 4330 Wspieranie rodzin odpowiedziała, 

że ten obowiązek na gminę narzuciła ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej, które wzrost będzie zwiększał się, co roku, ponieważ dzieci będzie 

przybywało.  

 



 

 

Radna E. Kotkowska – zwróciła uwagę, że problem związany z brakiem DPS na 

terenie zarówno gminy jak powiatu DPS dotyczy nie tylko naszej gminy, ale również 

innych gmin. Zapytała, czy w tej kwestii zostały podejmowane rozmowy z powiatem 

o możliwość partycypacji w kosztach, aby mógł na ten cel zostać przeznaczony 

budynek, w którym powstałby DPS zarówno dla klientów GOPS z terenu naszej 

gminy jak i pozostałych gmin. Uważa, że tą kwestią powinien zająć się powiat by 

stworzyć DPS, który w dużym stopniu ograniczał środki wydatkowane na tereny 

innych gmin na działania innych DPS. Zapytała, jaki jest czas oczekiwania tych osób 

na przyjęcie do DPS. W odniesieniu do samego funkcjonowania GOPS zapytała ile 

etatów jest w jednostce oraz czy GOPS dysponuje samochodem służbowym  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedziała, że odnośnie DPS jak i Ośrodka 

interwencji kryzysowej z powiatem były dwukrotnie prowadzone rozmowy, 

Niemniej jednak temat nie został podjęty z uwagi, że koszt utrzymania DPS byłby 

wyższy niż skierowanie tych osób do DPS zewnętrznych. Natomiast, jeśli chodzi o 

okres oczekiwania na przyjęcie do DPS to nie ma żadnego problemu, ponieważ DPS 

same oferują miejsca Niemniej jednak są osoby, które chcą być DPS w okolicy 

Częstochowy i Lublińca, więc te osoby muszą poczekać. W odniesieniu do 

funkcjonowania GOPS odpowiedziała, że GOPS nie dysponuje własnym 

samochodem służbowym korzysta z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego. 

Natomiast z chwilą braku możliwości skorzystania z samochodu służbowego 

zachodzi konieczność pobrania delegacji.  

 

Za przyjęciem informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 

okres od 01.01.2014r 31.12.2014r głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie 

było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.   

Informacja została przyjęta.  

 

Pkt 19 

Zapytania i wolne wnioski Sołtysów 

z posiedzenia VI Sesji Rady Miejskiej Kłobucku 

w dniu 11.02.2015r. 

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – przypomniała, że sołtysi zbierają podatki od 

mieszkańców sołectw zapytała, czy sołtysi są ubezpieczeni i zabezpieczeni od 

niebezpiecznych zdarzeń związanych z przewozem zebranych środków 

finansowych do kasy Urzędu Miejskiego. Poprosiła o rozważenie tej kwestii. 

    

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedział, że sołtysi na pewno nie są ubezpieczeni 

niemniej jednak temat zostanie rozeznany w RIO, ponieważ inkasenci nie są 

pracownikami urzędu, a stanowisko RIO w stosunku do odpowiedzialności za 

wydawane decyzje przez pracowników i wyrządzonej szkody osobistej jest takie by 



 

 

to pracownik z własnego wynagrodzenia opłacił ubezpieczenie, więc w tym  

przypadku na pewno będzie to opinia negatywna.    

Inkasent odpowiada osobiście za pobrany podatek. Natomiast, jeśli sołtysi mają 

jakiekolwiek obawy związane z trzymaniem zebranej opłaty z podatku zaapelowała, 

aby te pieniądze były wpłacane do kasy, ponieważ im mniejsza jest kwota tym 

odpowiedzialność będzie mniejsza. Zaznaczyła, że wydatki z budżetu gminy są 

wydatkami publicznymi, które muszą być ponoszone zgodnie z prawem.  

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – dodała, że chodzi o ubezpieczenie w trakcie przewozu 

zebranych pieniędzy do kasy.    

  

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz - poruszył następujące sprawy:  

- poprosił o usunięcie w trybie pilnym sterty porozbijanych telewizorów i mebli  

  znajdującej się przy boksie od strony Wspólnoty Mieszkaniowej nr 4 przy ul.  

  Osiedlowej.  

- zapytał, czy została już usunięta awaria oświetlenia ulicznego przy ul.  

  Wyszyńskiego w Kłobucku na odcinku od przedszkola do Rynku J. Pawła II w 

  kierunku ul. Długosza. 

- zwrócił uwagę, że na placu między ul. Wyszyńskiego, a Przedszkolem, gdzie  

  ustawiony jest boks, są pojemniki, z których korzystają podmioty gospodarcze  

  (sklepy) są bardzo często przepełnione. Poprosił Dyrektora ZDiGK o zwiększenie  

  częstotliwości opróżnianie tych pojemników jak również pojemników  

  przeznaczonych na zanieczyszczenia po zwierzętach domowych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii dotyczącej usunięcia starych telewizorów 

odpowiedział, że obowiązkiem mieszkańca jest dostarczenie tego typu rzeczy na 

PSZOK.  

 

Sołtys z Białej Z. Bełtowski – w imieniu mieszkańców ul. Nadrzecznej i ul. Małej w 

Białej poprosił o ograniczenie tonażu pojazdów korzystających z tej drogi.   

 

Sołtys z Przybyłowa A. Ulfik – przypomniała, że dawnej GOPS informował 

Sołtysów o możliwości udzielenia pomocy rodzinom biedniejszym.    

 

Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedziała, że taka informacja nie była udzielana 

przez GOPS. Natomiast, jeśli jest taka potrzeba sołtysi będą informowani.  

 

Sekretarz Rady Sołeckiej Borowiaka J. Soluch – poprosił o podjęcie działań w celu 

powiadomienia mieszkańców o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na 

ścianie frontowej tabliczki z numerem porządkowym w z określoną datą wykonania, 

by po tym okresie przeprowadzić kontrole Policji celem wyegzekwowania poprzez 

mandat. 

 



 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że informacja o obowiązku oznaczenia 

budynku numerem porządkowym zostanie przygotowana.    

 

Pkt.20 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

 

Nie zgłoszono  

 

Pkt.21  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny A. Tokarz – poinformował o jutrzejszym posiedzeniu Komisji ds. nowelizacji 

Statutu Gminy Kłobuck. 

  

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnieniu 

informacji publicznej o dopisywaniu osób „ nie uprawnionych” do list wyborczych 

powiedział, że nadal nie zna odpowiedzi. Po żądaniu wydania decyzji otrzymał 

decyzję odmowną, od której wniósł odwołanie do SKO, które przychyliło się jego 

interpretacji, że ta informacja jest z kategorii publicznej i powinna zostać udzielona 

przez Burmistrza. Niemniej jednak w zamian za udzielenie tej informacji została 

wezwany do udokumentowanie istnienia szczególnego interesu publicznego, do 

czego ani ustawa ani SKO nie zobowiązywało jako wnioskodawcy. Niemniej jednak 

takie uzasadnienie zostało złożone i ma nadzieję, że uzyska informację. Zaznaczył, że 

jeśli takie sytuacje miały miejsce wyborcy mają prawo o nich wiedzieć, a w interesie 

radnych Burmistrza powinno być to, aby ta informacja uzyskało światło dzienne.  

   

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że osobiście jest za tym, aby ta informacja 

była jawna, a po spełnieniu całego postulatu prawnego i zwróci się o nie utrudnianie 

dostępu do tej informacji.  

W odniesieniu do prac związanych z nowelizacją Statutu Gminy Kłobuck poprosił o 

sprecyzowanie istniejącego zapisu konieczności głosowania w przypadku, gdy jest 

tylko jeden kandydat na Sołtysa. Zwrócił uwagę, czy nie zachodzi konieczność 

nowelizacji Statutów sołectw i osiedli. 

 

Radny A. Sękiewicz – poprosił o pisemne przekazanie informacji dotyczącej Dworca 

PKP by móc tą informacje przekazać na zebraniu osiedlowym.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że szczegółową informacje w tym temacie 

przekaże osobiście uczestnicząc sam na zebraniu osiedla.  

 

Radny A. Tokarz –  w odniesieniu do nowelizacji Statutów osiedlowych rozumienie 

wątpliwości burmistrza, ponieważ osobiście ma też kilka wątpliwości do obecnych 

zapisów. 



 

 

 

Pkt.22.  

Sprawy różne  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poinformował o następujących sprawach  

                     - do Biura Rady wpłynęła informacja z wykonania uchwał za okres od  

                       15.01. 2014 do 27.10.2014r. która została przekazana radnym wraz z  

                        materiałami na sesję.   

                     -  do Biura Rady wpłynęła informacja nt. pomocy finansowej udzielanej  

                        pomiędzy Gminą Kłobuck, a Starostwem Powiatowym w Kłobucku  

                        2011-2015 

                    -  wpłynęły dwie  uchwały:  

                        Uchwała Nr 4100/VI/ 36/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

                        Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4.02.2015 w sprawie opinii  

                        możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.151.000,48zł  

                        przedstawionego uchwale budżetowej na 2015r Gminy Kłobuck  

                        Uchwała Nr 4100/VI/ 33/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

                        Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4.02.2015 w sprawie  

                        prawidłowej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z  

                        planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

                    -   odczytał zaproszenie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy 

                        Ustawodawczej nowelizacji ustawy o referendum lokalnym w związku  

                        z organizowaną Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą dot. 

                        referendów lokalnych.                     

                    -  wpłynęła informacja nt. organizowanego szkolenia Komisji Rewizyjnej  

                    - wpłynęło pismo ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odnośnie  

                       organizowanego seminarium pn. Miasto: Planowanie rozwoju i  

                       rewitalizacja” które odbędzie się w dniu 9.03.2015r. 

 

Pkt.23. 

Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII Kadencji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1500 zamknęła obrady VI  

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Protokołowała: 

M. Wrona.  

  
 

 

 

 

 


