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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

 2. Zmiany w porządku obrad.  

 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji z dnia 29.04.2015r. 

    / projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

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

     Sesji i Komisji Rady Miejskiej. 

 4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i  

     Rekreacji w Kłobucku - ok. godz. 12:00 

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

 9. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla ochotniczej straży 

      pożarnej. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/IV/2014 Rady  

      Miejskiej Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego    

      Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.  

11. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków 

      unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

      Śląskiego na lata 2014-2020. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie  

      służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

       gruntowych. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i wydzierżawienie 

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 

      dotychczasowych najemców i dzierżawców.  

15. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu  

      kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Kłobuck.  

16. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

      właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

      nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do  

      ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

      Kłobuck.  

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

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

      wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 460/XLII/2014 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg  

      i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 z dnia 11.12.2014r. w 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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       sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. 

20. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela 

      Gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny-Brzozowskiego. 

21. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

22. Wolne wnioski i oświadczenia. 

23.  Sprawy różne 

24.  Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 
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Porządek obrad Sesji: ( porządek po poprawkach ) 

 

 

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

 2. Zmiany w porządku obrad.  

 3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 5. Interpelacje i zapytania radnych. 

 6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i  

     Rekreacji w Kłobucku - ok. godz. 12:00 

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

 8. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla ochotniczej straży 

      pożarnej. 

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/IV/2014 Rady  

      Miejskiej Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego    

      Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.  

10. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków 

      unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

      Śląskiego na lata 2014-2020. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie  

      służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

       gruntowych. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i wydzierżawienie 

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 

      dotychczasowych najemców i dzierżawców.  

14. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu  

      kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Kłobuck.  

15. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

      właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

      nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do  

      ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

      Kłobuck.  

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

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

      wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. 

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 460/XLII/2014 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg  

       i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku . 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 z dnia 11.12.2014r. w 

       sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. 

19. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela 

      Gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny-Brzozowskiego. 
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20. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

21. Wolne wnioski i oświadczenia. 

22. Sprawy różne 

23. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 
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 Pkt.1.  

Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska godz. 900 otworzyła posiedzenie 

X Sesji Rady Miejskiej powitała przybyłych gości. Oświadczyła, że zgodnie z listą 

obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego 

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

prawomocnych uchwał. 

 

Pkt. 2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poprosiła o wycofanie z porządku 

obrad sesji pkt. 3 Przyjęcie protokołu z IX Sesji z dnia 29.04.2015 r. 

 

 

Za wycofaniem z porządku obrad sesji pkt.3 przyjęcie protokołu z IX Sesji z dnia 

29.04.2015r głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. 

Punkt nr 3  został wycofany  

 

 

Pkt.3.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował o następujących sprawach: 

 

W zakresie Wydziału GPN. 

 

 I. W zakresie gospodarki nieruchomościami 

     1.  Wynajem i dzierżawa: 

 -Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zorganizowany 18 maja na najem 

   zabudowanej nieruchomości położonej w Łobodnie przy ul. B. Prusa, zabudowanej  

   kompleksem boksów garażowych i budynkiem administracyjno – biurowym 

   zakończył się wynikiem negatywnym. Stawkę wywoławczą miesięcznego  

   czynszu za najem ustalono na 1.000,00zł netto. Warunkiem uczestnictwa było 

   wpłacenie wadium w wysokości 1.300,00zł w terminie do 14 maja br. 

 

- w dniu 18 maja wyznaczono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  

  gruntów stanowiących 6 nieruchomości położonych w Kłobucku obręb geodezyjny  

  Brody Malina, Osoki Pustkowie i Libidzy oraz gruntu o powierzchni 170m2,  

  stanowiącego część nieruchomości położonej w Kłobucku obręb Zakrzew. 

  W wyniku przetargu wydzierżawiano grunt o pow.170m2, położony przy  
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  ul. Dębowej  z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka przydomowego, natomiast  

  do przetargu organizowanego na dzierżawę pozostałych nieruchomości nikt nie  

  przystąpił. 

- w 4 maja ogłoszony został II przetarg ustny nieograniczony na wynajem  

  nieruchomości położonej w Kamyku, zabudowanej zabytkowym dworem. Stawkę 

  wywoławczą miesięcznego czynszu netto obniżono z 2.500,00 zł do 2.000,00 zł 

  Przetarg wyznaczono na 11 czerwca 2015r. godz. 1200 . Warunkiem uczestnictwa jest  

  dokonanie na trzy dni przed przetargiem wpłaty wadium w wysokości 3.000,0zł: 

  Przez okres prowadzenia prac remontowych, aż do oddania obiektu do użytku,   

   stawka czynszu wynosi 100,00 netto. Wartość czynszu netto podlegać będzie  

   potraceniu z wartością netto robót budowlanych lub zakupu materiałów  

   wykorzystywanych do remontu obiektu, udokumentowanych fakturami lub     

   rachunkami. Jeżeli wartość nakładów poniesionych przez najemcę na remont okaże  

   się wyższa od czynszu najmu za okres od oddania obiektu do użytku po jego  

   remoncie, nadwyżka kosztów netto podlegać będzie rozliczeniu, poprzez  

   potrącenie nadwyżki poniesionych nakładów netto z wylicytowanego czynszu  

   najmu netto, przy czym łączny okres rozliczenia nakładów remontowych nie może  

   być dłuższy niż 10 lat od daty zawarcia umowy.  

 

II. Z zakresu Gospodarki Przestrzennej: 

 - w dniu 19.05.2015 r. na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wydano 

    decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  

    budowlanego, polegającego na: przebudowie i rozbudowie izby przyjęć, oraz  

    dobudowie podjazdu dla karetek w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku. 

   Teren inwestycji stanowią działki oznaczone nr.: 1060/3, 1063/5 (obręb Zagórze),  

   1065/7, 1065/11, 1065/12 (obręb Kłobuck).  

 

W zakresie Wydziału GOR  
 

-  wszczęto z urzędu łącznie 73 postępowań administracyjnych w sprawie  

    nakazania wykonania ustawowego obowiązku przyłączenia zabudowanej  

    nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W dniach od 12.05.2015r.  

    do 18.05.2015r. przeprowadzono kontrolę firmy Sita Południe Sp. z o.o. z  

    siedzibą w Częstochowie przy ul. Dębowej 26/28 w zakresie:  

                - posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów  

                  komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu  

                  technicznego, 

               - utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania  

                 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do 

                 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

               - spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, 

               - zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy     

                 magazynowo-transportowej. 
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           - w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na  

              niezapewnieniu, aby miejsca magazynowania selektywnie zebranych  

              odpadów komunalnych były zabezpieczone przed działaniem czynników  

              atmosferycznych oraz przekroczeniu terminu mycia pojazdów, w związku z 

              czym zobowiązano firmę do podjęcia stosownych czynności. 

           - W związku z dobudową punktu poboru w Kłobucku przy ul. Akacjowej  

              podpisano aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do umowy 

               na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

           -  Firma U&R CALOR Sp. z o.o. przesłała do tut. urzędu do akceptacji „Plan  

              ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców na terenie miasta Kłobuck”. 

              Plan wskazuje m.in.. odbiorców nieobjętych ograniczeniami oraz odbiorców,  

              których ograniczenia dotyczą wraz z podaniem wielkości mocy zamówionej  

              oraz wielkości ograniczeń, a także kolejność wprowadzania ograniczeń. 

           - W miesiącu kwietniu Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości  

              „ EKO- SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Sp.j odebrał z terenu  

              Gminy Kłobuck 373,72 Mg odpadów zmieszanych oraz 32,41 Mg odpadów  

              segregowanych. Na stronach BIPKlobuck w zakładce „tablica ogłoszeń” oraz  

              gmina klobuck w zakładce „aktualności” opublikowano ankietę skierowaną  

              do właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy  

              Kłobuck, a dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

              komunalnymi.  

- Właściciele nieruchomości położonych w Kłobucku przy ul. Żytniej i  

   Wieluńskiej, po interwencji gminy, usunęli odpady z miejsca  

   nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania. 

- Gmina Kłobuck zobowiązała właścicieli nieruchomości poł. w Kłobucku  

  (działka poł. przy drodze gruntowej naprzeciw cmentarza parafialnego oraz 

   przy ul. Rómmla) do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca  

   nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania. 

- Podpisano trzy umowy związane z udzieleniem dofinansowania na  

   likwidację odpadów azbestowych z terenu nieruchomości położonej na  

  obszarze Gminy Kłobuck. 

     - Wezwano właścicieli nieruchomości, które nie zostały objęte  

        zagospodarowaniem odpadów, do okazania umów na odbiór i  

        zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat. 

     -  Podano do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz  

         jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  

         udzielono pomocy publicznej w 2014 roku na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2  

         lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  
         2013 poz. 885 z późn. zm. ). 

     -  W dniu  31 maja 2015 r. w sali sesyjnej tut. urzędu w godz. 8.00 do 18.00 

        odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.  

 



 9 

W zakresie Wydziału IR  

-  W dniu 19.05.2015 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie  

    zamówienia publicznego na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji  

     projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do  

     budynku sportowo-rekreacyjnego oraz gospodarczego zlokalizowanego przy ul.  

     Prusa w Łobodnie. Wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała środki  

     przeznaczone przez zamawiającego na wykonanie tej usługi. Postępowanie  

     unieważniono. W dniu 20.05.2015 r. ogłoszono drugie postępowanie. Złożenie  

     ofert ma nastąpić w  dniu 27.05.2015 r. 

 -  W dniu 21.05.2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia  

     publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu  

     projektu budowlanego na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w pasie  

     drogowym ulic Gościniec i Podleśna w miejscowości Nowa Wieś. Otwarcie ofert  

     przewidziano na dzień 29.05.2015 r. 

 -  W dniu 18.05.2015 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie  

     zamówienia publicznego na usługę związaną z wykonaniem uproszczonych  

     dokumentacji projektowo-kosztowych niezbędnych do późniejszego zlecenia  

     robót  budowlanych ujętych w budżecie gminnym na rok 2015, a polegających na  

     dobudowie opraw oświetleniowych na istniejących stanowiskach słupowych. 

     Dokonano wyboru wykonawcy – cena 7 011,00 zł. Umowa ma zostać popisana w  

     dniu 28.05.2015 r. 

 -  W dniu 28.04.2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

     publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu  

     dokumentacji projektowych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego w  

     Gruszewni przy ul. Zagłoby oraz w Łobodnie – łącznik między ul. Sienkiewicza, a  

     ul. Nadrzeczną. Wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała środki  

      przeznaczone przez zamawiającego na wykonanie tej usługi. Postępowanie  

      unieważniono. W dniu 11.05.2015 r. ogłoszono drugie postępowanie, w dniu 

      19.05.2015 r. odbyło się otwarcie ofert. Dokonano wyboru wykonawcy 

      dokumentacji projektowych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego: 

     - w Gruszewni przy ul. Zagłoby, cena 5.350,50 zł, 

     - w Łobodnie łącznik między ul. Sienkiewicza, a ul. Nadrzeczną, cena 2.890,50 zł.  

     Umowa ma zostać podpisana w dniu 28.05.2015 r. 

 -  W dniu 8.05.2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

     publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu  

     dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego ul. 

     Olszowiec w Borowiance. Wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała 

     środki przeznaczone przez zamawiającego na wykonanie tej usługi.  

     Postępowanie unieważniono. W dniu 18.05.2015 r. ogłoszono drugie  

      postępowanie, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.05.2015 r., postępowanie w    

      trakcie rozstrzygania. 

  -  W dniu 13.05.2015 r. ogłoszono zamówienie o udzielenie zamówienia  
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      publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie zabudowy jednej oprawy 

      oświetleniowej przy ul. Akacjowej w Kłobucku. W dniu 21.05.2015 r. odbyło się  

      otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

      dotyczącym wyboru wykonawcy zabudowy jednej oprawy oświetleniowej przy  

      ul. Akacjowej w Kłobucku, cena 950,00 zł. Umowa ma zostać popisana w dniu  

      28.05.2015 r. 

   - W dniu 14.05.2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia  

      publicznego, którego przedmiotem jest usługa związana z pełnieniem funkcji  

      inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania -  wykonanie zabudowy jednej  

      oprawy oświetleniowej przy ul. Akacjowej w Kłobucku.  W dniu 22.05.2015 r.  

      dokonano wyboru oferty -  cena 99,00 zł. Umowa ma zostać popisana w dniu  

      28.05.2015 r. 

   - W dniu 21.05.2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

      publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących usunięcia usterek w  

      budynku bazy sportowo – rekreacyjnej w Łobodnie. Otwarcie ofert przewidziano  

      na dzień 9.06.2015 r. 

  
Pkt. 4.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Stowarzyszenie 42-100 Zajawka O. Skwara – poinformowała o oficjalnym otwarciu 

budynku strzelnicy i ciepłym przyjęciu ze strony osób uczestniczących w tym 

otwarciu. Przypomniała, że Stowarzyszenie chce, aby to miejsce służyło 

mieszkańcom naszego miasta i było miejscem przyjaznym, ciekawym i 

innowacyjnym. Natomiast chcąc realizować zadania statutowe Stowarzyszenia i 

organizować w tym miejscu wydarzenia kulturalne chcą zaprosić do współpracy 

wszystkie osoby z pomysłem na wydarzenia, aby to miejsce żyło i cieszyło 

mieszkańców naszego miasta. Podziękowała wszystkim osobom, którzy pomogli w 

stworzeniu tego miejsca, a w szczególności burmistrzowi J. Zakrzewskiemu i 

dyrektorowi OSiR J. Krakowianowi.  

 

Sołtys Brody Malina A. Świąć – w imieniu mieszkańców Sołectwa Brody Malina 

podziękowała za dofinansowanie imprezy integracyjnej połączonej z Dniem Dziecka 

oraz dyrektorowi ZDiGK za wykoszenie placu zabaw. 

 

Sołtys Łobodna B. Ziętal – w imieniu mieszkańców Łobodna z niecierpliwością 

oczekujących przebudowy dróg i poprawy bezpieczeństwa poprosiła o informację w 

kwestii dotyczącej: 

- terminu rozpoczęcia przebudowy dróg wojewódzkich Nr 491 i Nr 492  

  przebiegających przez Łobodno i budowy ronda w Łobodnie oraz jak zostały 

  rozwiązane sprawy własności gruntu pod budowę ronda. Poprosiła o udzielenie  

  odpowiedzi ustnej i pisemnej.  

- zapytała jak została rozwiązana sprawa poprawy oświetlenie między ul.  
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  Sienkiewicza, a ul. Nadrzeczną w Łobodnie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przebudowa dróg wojewódzkich wiążę 

się z przebudową ronda w Łobodnie. W tym temacie nic się nie zmieniło oprócz 

przesunięcia terminu przetargu, który prawdopodobnie został przesunięty na 

miesiąc wrzesień. W kwestii dotyczącej spraw własnościowych gruntu 

poinformował, że w dniu jutrzejszym zostanie wystosowane oficjalne pismo do 

Proboszcza Parafii w Łobodnie z zapytaniem, czy został już uregulowany stan 

prawny tej działki. Zaznaczył, że w tym temacie były już wcześniej prowadzone 

rozmowy z proboszczem i proboszcz został poinformowany o stanowisku Urzędu 

Marszałkowskiego, że z budową ronda mogą być problemy, jeśli nie zostanie 

uregulowany stan prawny tej działki. Dlatego też dopóki nie zostaną uregulowane 

sprawy własnościowe i nie będzie jednoznacznego stanowiska parafii nie będzie 

można przystąpić do rozmów związanych z wykupem gruntu. Natomiast z chwilą 

przystąpienia z Urzędem Marszałkowskim do ustaleń pewnych kwestii związanych 

z projektem to na pewno ten temat zostanie poruszony, ale dopiero wówczas, gdy 

będzie jednoznaczne stanowisko parafii dotyczące stanu prawnego. 

W kwestii projektu oświetlenie odpowiedział, że zostało rozstrzygnięte 

postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy projektu tego odcinka.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – poinformował, że wszystkie drogi 

wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego są zaplanowane do przygotowania 

dokumentacji ich przebudowy. Natomiast ustalono, że kiedy zostaną przygotowane 

koncepcje na poszczególne drogi takie spotkania każdorazowo będzie organizowane 

z Zarządem Dróg Wojewódzkich na terenie powiatu. Pierwsze spotkanie zostało 

zorganizowane we Wręczycy, ponieważ dotyczyło przebudowy drogi wojewódzkiej 

Częstochowa, Wręczyca, Panki i Przystajń. Kolejne koncepcje mają być 

przygotowane na przełomie m-ca sierpnia i września o terminie takiego spotkania, 

na którym będzie istniała możliwość zgłoszenia uwag zostanie powiadomiona 

Gmina Kłobuck i pozostałe gminy, przez które przebiegają te drogi.  

 

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

-  podziękował za wykoszenie rowów i za ustawienie dodatkowych koszy, 

-  podziękował policji i burmistrzowi za wydaną pozytywną opinię w sprawie  

   lokalizacji nowego przejścia dla pieszych koło Ośrodka Zdrowia na ul. Staszica w 

   Kłobucku mimo negatywnej opinii z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  

-  poprosił o zamontowanie progów zwalniających na ul. Zakrzewskiej w Kłobucku 

   od przejazdu kolejowego w kierunku Kłobucka.  

 

Mieszkaniec Kłobucka Cz. Gizler – zapytał, dlaczego LGD Zielony Wierzchołek 

Śląska  organizuje rajdy rowerowe bez żadnego wcześniejszego ogłoszenia w celu 

powiadomienia mieszkańców. Zaznaczył, że kiedy osobiście zapytał o najbliższy 

termin rajdu pracownica sekretariatu jak i kierownik nie udzielił informacji utajniając 
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datę rajdu organizowanego w dniu 17.05.2015r. Poprosił, aby w przyszłości 

wszystkie terminy organizowanych rajdów były umieszczane w punkcie 

informacyjnym na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku. Poprosił o pisemną odpowiedź.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jako Prezes LGD Zielony Wierzchołek 

Śląska sprawdzi, czy została dochowana należyta staranność w kwestii 

poinformowania uczestników rajdu. Zwrócił uwagę, że organizowane rajdy mają na 

celu promocję naszego regionu, więc głównie chodzi o to by uczestniczyły w nich 

osoby z innych gmin, powiatów i rejonów.  

 

Sołtys z Lgoty L. Chłąd – poruszył następujące sprawy; 

- zapytał, starostę, kiedy zostanie zrobione odwodnienie na ul. Północnej w Lgocie,  

  poprosił o pisemna odpowiedź.    

- zapytał burmistrza, kiedy zostaną rozpoczęte prace związane oświetleniem placu  

  zabaw w Lgocie, 

- podziękował Dyrektorowi ZDiGK za uporządkowanie placu zabaw.                                      

                                                                            

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że odwodnienie na ul. 

Północnej w Lgocie zostanie prawdopodobnie zrobione jeszcze w tym roku.  

Poinformował o zaplanowanych przez starostwo przy współudziale pozostałych 

gmin działaniach z zakresu regionalnych inwestycji terytorialnych.  

- zwrócił uwagę, że upadł jeden zaplanowanych wariantów dotyczący  

   skomunalizowania częstochowskiego PKS.  

-  poinformował o trwających przygotowaniach do dużego projektu tzw.  

   przestrzennego polegającego na przeniesieniu na nośniki elektroniczne wszystkich 

   informacji będących w zasobach Powiatu Kłobuckiego i gmin tj. spraw  

   geodezyjnych i budowlanych, aby były dostępne dla mieszkańców. W projekcie  

   zadeklarowało udział 9 gmin. Realizacja projektu została przewidziana na okres 

   najbliższych 3 lat. 

- poinformował o podjętych działaniach nad rozeznaniem tematu w kwestii  

   uregulowania stanu prawnego terenu dawnego przebiegu kolejki wąskotorowej by  

   w przyszłości ten teren mógł zostać przeznaczony pod urządzenie ścieżek  

   edukacyjno– rowerowych związanych z historią wydobycia i przerobu rud żelaza,  

   które przebiegały by przez Gminy Wręczyca i Kłobuck.  

 - podziękował burmistrzowi za współpracę przy organizacji Powiatowych Dni  

   Strażaka. 

 - w imieniu zarządu powiatu kłobuckiego zaprosił radnych i przedstawicieli  

   jednostek pomocniczych na uroczystość związaną 25 leciem Samorządności.  

 

Sołtys z Lgoty L. Chłąd – w odniesieniu do uregulowania stanu prawnego terenu po 

byłej kolejce wąskotorowej zaproponował, aby przez starostwo ujęte zostały również 

dalsze tereny w stronę Kalei aż do Wydry.  
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Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – poruszył następujące sprawy; 

- zapytał, czy starostwo będzie pośredniczyło w załatwieniu sprawy lokalizacji  

  nowego przejścia na ul. Staszica w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

- zapytał, czy na terenie osiedla została zarezerwowana działka pod urządzenie   

  terenu rekreacyjnego (fitness parku) czy boiska. 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że wyznaczenie przejścia 

koło Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kłobucku jest jak najbardziej uzasadnione. 

W tej kwestii ze Starostwa Powiatowego zostało wysłane do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich pismo popierające te starania. Poinformował, że do starostwa 

wpłynęła również odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich na złożone pismo 

przez radnego Z. Bełtowskiego w sprawie budowy chodnika przy drodze 

wojewódzkiej między Białą a Kamykiem, z którego wynika, że ZDW podtrzymuje 

wcześniejsze stanowisko. Zaznaczył, że w miesiącu wrześniu, gdy będzie już 

opracowana koncepcja starostwo poczyni starania o zmianę tego stanowiska.   

 

Radny Z. Bełtowski – poruszył następujące sprawy: 

- poprosił starostę o uregulowanie stanu prawnego ul. Strażackiej w Białej i  

  uregulowanie spraw własnościowych gruntów stanowiących własność Skarbu  

  Państwa, na których zostało wydane pozwolenie na budowę,  

- o usunięcie drzewa (kasztan)rosnącego w pasie drogowym ul. Jasnogórskiej w  

   Białej  oraz suchych drzew przy drodze wojewódzkiej  

- poprosił o wykoszenie rowów i poboczy dróg wojewódzkich. 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – w odniesieniu do ul. Strażackiej 

odpowiedział, że odpowiedź zostanie udzielona po sprawdzeniu. W kwestii drzewa 

rosnącego w pasie drogowym ul. Jasnogórskiej odpowiedział, że na usunięcie 

drzewa konieczne jest uzyskanie pozwolenia, niemniej jednak w przypadku, kiedy 

drzewo zagraża bezpieczeństwu można je ściąć w innych okolicznościach, ale po 

wcześniejszym sprawdzeniu jak drzewo wygląda. Zaznaczył, że w ostatnim okresie 

z poboczy dróg powiatowych zostało usuniętych ponad 500 drzew, do kolejnej 

wycinki zostały zaplanowane drzewa nie tylko suche, ale również drzewa rosnące w 

miejscach zagrażających bezpieczeństwu tj. na łukach czy zakrętach dróg. 

Przypomniał, że drzew nie można wycinać przez cały rok, ponieważ tego zabraniają 

przepisy. W odniesieniu do koszenia rowów i poboczy odpowiedział, że wykaszanie 

rowów zostanie rozpoczęte zgodnie z planem. Zarząd Dróg Powiatowych przystąpił 

do wyłonienia wykonawców. Koszenie rozpoczęte zostanie od dróg wojewódzkich.   

  

Radna D. Kasprzyk – poprosiła o oczyszczenie chodników i ulic w granicach 

administracyjnych miasta oraz, aby w pierwszej kolejności została oczyszczona ul. 

Szkolna wraz z chodnikiem, która na dzień dzisiejszy jest zaniedbana i nie została 

posprzątana jeszcze po okresie zimowym. W imieniu mieszkańców poprosiła o 
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uwzględnienie w przyszłym roku w planach budżetowych starostwa budowy  

chodnika przy ul. Szkolnej od ul. Witosa. 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że ul. Szkolna nie została 

jeszcze posprzątana z uwagi na niedawno zakończone roboty w pasie drogowym. 

Niemniej jednak jest to temat, który musi być pilnie załatwiony. W odniesieniu do 

przedłużenia chodnika od ul. Witosa odpowiedział, że w tym temacie zostaną 

przeprowadzone rozmowy z burmistrzem, aby to zadanie mogło zostać ujęte przy 

następnym wspólnym projekcie budowy kolejnej z dróg powiatowych na terenie 

Gminy Kłobuck. 

 

Radny M. Strzelczyk – zapytał, w jakim czasie będzie realizowany projekt budowy 

drogi relacji Kłobuck – Hutka.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że został wykonany 

projekt budowy drogi Hutka- Kłobuck do tzw. Białej drogi. Przypomniał, że droga 

od Zakrzewa do przejazdu kolejowego została zrobiona cztery lata temu. Obecnie 

jest kilka sygnałów z gmin, co do realizacji dróg, więc będzie zachodziła konieczność 

dokonania wyboru jednej lub dwóch dróg do Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych, ale nie na ten rok tylko poprzez przygotowanie kolejnych dokumentacji 

na kolejny rok. Zaznaczył, że jest przygotowanych kilka dokumentacji i kilka dróg 

zatwierdzonych do przebudowy z tzw. środków powodziowych. Zwrócił uwagę, że 

w okolicach miesiąca sierpnia – września będą prowadzone rozmowy z wójtami, w 

kwestii wyboru drogi. Natomiast na dzień dzisiejszy termin realizacji przebudowy 

drogi Hutka - Kłobuck jest nieznany.   

 

Radny W. Ściebura – zapytał, czy zostały podjęte decyzje, co do naprawy ul. 

Reymonta w Kamyku. Poprosił o cząstkową naprawę powstałych zapadlisk w ul. 

Reymonta w Kamyku oraz o odnowienie pomalowanie pasów przejścia dla pieszych 

przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w Kamyku.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura –odpowiedział, że pomalowanie pasów 

zostanie zaplanowane, a radny o terminie zostanie powiadomiony. W odniesieniu do 

ul. Reymonta odpowiedział, że temat jest trudny zarówno dla starostwa jako 

właściciela drogi i gminy, dla której została wydana zgoda na realizację inwestycji z 

uwagi, że nie można uzyskać gwarancji za wykonane roboty, ponieważ firma 

realizująca to zadanie inwestycyjne ogłosiła upadłość. Wobec powyższego problem 

musi zostać wspólnie rozwiązany. Na dzień dzisiejszy są wykonywane naprawy 

doraźne.    

 

Radny M. Woźniak – zapytał, kiedy zostanie wykonana naprawa nakładki asfaltowej  

ul. Jasnogórskiej w Białej oraz kiedy zostanie wyczyszczony rów od masarni do ul. 
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Sosnowej. Poprosił o posprzątanie i wykoszenie trawy przy ul. Jasnogórskiej w 

stronę Żabińca. 

 

 Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – informacja została przyjęta.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 5 J. Piec – zapytał, dlaczego została wydana zgoda na 

lokalizację myjni samochodowej przy ul. Hallera obok stacji trafo, a parkingiem. 

Zwrócił uwagę, że teren znajduje się przy samej rzece i praktycznie w centrum 

miasta. Uważa, że ten teren powinien zostać przeznaczony do przedłużenia 

istniejącego parkingu.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że został zgłoszony 

wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla realizacji niestandardowej myjni 

parowej i wskazał teren opisany przez Przewodniczącego Osiedla Nr 5. Przez 

burmistrza została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy po wcześniejszym 

uzgodnieniu tej inwestycji z Sanepidem i Marszałkiem Województwa Śląskiego, 

który w uzgodnieniu wskazał, aby przy realizacji inwestycji przyjęte zostały 

zobowiązania projektowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Inwestycja ta zgodnie z 

przedłożoną ekspertyzą nie została zaliczona do inwestycji mogących pogorszyć stan 

środowiska wobec powyższego nie była uzgadniana z zarządem osiedla, gdyż w 

świetle zapisu statutu w § 4 uzyskanie takiej opinii jest wymagana dla lokalizacji 

zakładów i obiektów, których działalność może znacząco oddziaływać na 

środowisko. Wiosek został również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 5 J. Piec – przypomniał, że podobny wniosek złożony 

był 3 lata temu, a który opiniowany był przez Zarząd Osiedla, gdzie wskutek 

wydanej negatywnej opinii odstąpiono od realizacji inwestycji. 

 

Radna U. Bugaj- zapytała w jakim terminie planowany jest remont dróg 

powiatowych w Libidzy tj. ul. Pokrzyńskiego i ul. Olszyńskiego. Zwróciła uwagę, że 

przy remoncie dróg powinna być zaplanowana budowa chodników w celu poprawy 

bezpieczeństwa osób pieszych .  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że również o tych 

drogach będzie trzeba rozmawiać w najbliższych dwóch miesiącach. Natomiast, jeśli 

chodzi o Libidzę bliżej jest do realizacji drogi Grodzisko – Pierzchno – Libidza, 

ponieważ w czasie budowy drogi wojewódzkiej cały ruch samochodowy został 

skierowany na ten odcinek. Wówczas była udzielona pomoc finansowa przez 

Marszałka na utrzymanie bieżące tej drogi, a obecnie Marszałek nie wyklucza 

udzielenia znaczniejszego dofinansowania do przebudowy całego odcinka. 

Natomiast w samej Libidzy będzie problem z budową chodników, z uwagi na  
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bardzo wąskie odcinki. Przedstawił stan prawny terenu po byłej kolejce 

wąskotorowej  

 

Radny T. Wałęga – w odniesieniu do komunalizacji terenów po byłej kolejce 

wąskotorowej. Uważa, że wszystkie działania, które mają zmierzać do komunalizacji 

terenu po byłej kolejce mają służyć uregulowaniu stanu prawnego i temu, aby ten 

teren w dalszej perspektywie czasowej został wykorzystany. Zaznaczył, że ostatnie 

posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego zostało rozpoczęte wizją 

lokalną na tym terenie, ponieważ był rozpatrywany wniosek w sprawie sprzedaży 

części tego terenu. Niemniej jednak komisja wstrzymała się z wypracowaniem opinii 

do czasu uzyskania opinii Sołectwa. Natomiast podjęcie decyzji o sprzedaży części 

tego terenu mogłoby zniweczyć pomysł na zagospodarowanie tego terenu. Zapytał, 

czy jest pomysł na zagospodarowanie tego terenu, być może z wykorzystaniem 

środków unijnych. 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – zaznaczył, że o złożonym wniosku w 

sprawie sprzedaży części terenu dowiedział się w tej chwili. Zwrócił uwagę, że to jest  

nieduży odcinek tego terenu skomunalizowany kilka lat temu przez gminę, więc 

sprzedaż tego odcinka zapewne uniemożliwiłaby realizację pomysłu organizacji 

ścieżki edukacyjno – rowerowej z udziałem środków PROW. Uważa, że w sprawie 

sprzedaży tej części terenu należy zorganizować spotkanie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że do sprzedaży tej części terenu należy podejść 

rozsądnie.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – dodał, że w najbliższym czasie zostanie 

zorganizowane spotkanie z Burmistrzem Kłobucka i Wójtem Wręczycy. Przyznał, że 

gdyby zapadła decyzja o sprzedaży części tego terenu zapewne pokrzyżowałaby 

plany już na samym początku.  

 

Sołtys z Kamyka J. Soboniak – zapytał, czy są podjęte decyzje w sprawie ul. 

Żeromskiego w Kamyku wraz z budową chodnika.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że na obecną chwilę nie 

jest planowana budowa chodnika, a powstałe uszkodzenia wynikają z 

przeprowadzonej budowy kanalizacji i dotyczą tego samego problemu, co ul. 

Reymonta w Kamyku. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 9 Z. Sukiennik – podziękował za złożoną wizytę 

gospodarczą z udziałem burmistrza wraz wiceburmistrzem i dyrektorem ZDiGK.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, kiedy rozpoczną się prace związane z przebudową 

parkingów przy ul. Listopada w Kłobucku. Poinformował o zbulwersowaniu 
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mieszkańców, gdy podczas prowadzonych wykopów w celu ułożenia 

światłowodów nie była oddzielona ziemia czarna urodzajna od ziemi wykopywanej 

z głębszych warstw tj. gliniastej z kamieniami, co spowodowało, że przy zasypaniu 

wykopów wystają kamienie.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – przyznał, że to świadczy o firmie  

wykonującej to zadanie. Zaznaczył, że podczas dokonywanego objazdu z 

Dyrektorem  ZDW  drogi wojewódzkiej Wręczyca - Przystajń zostały wstrzymane 

roboty w miejscowości Truskolasy, ponieważ roboty były prowadzone bez nadzoru i 

oznaczenia oraz niezgodnie z projektem.  W odniesieniu do parkingu odpowiedział, 

że kiedy będzie koncepcja przebudowy, najprawdopodobniej parkingi będą 

planowane jako parkingi wzdłuż drogi, ponieważ drogowcy uzasadniają to  

względami bezpieczeństwa.    

 

 Pkt.5.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radna D. Kasprzyk  -  poruszyła następujące sprawy:  

 -  poprosiła o wymianę zniszczonych ławek przy MOK w Kłobucku,   

 -  zapytała, czy planowana jest wymiana chodnika przed Urzędem Miejskim 

    zniszczonego przy pracach związanych z przeprowadzeniem światłowodu. 

 -  poprosiła o wykoszenie wysokiej trawy przy ogrodzeniu targowiska miejskiego  

    od ul. Szkolnej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostały już zakupione nowe deski  

i ławki zostaną naprawione w najbliższych dniach. W kwestii chodnika 

odpowiedział, że przebudowa tego chodnika jak i pozostałych chodników 

znajdujących się pasie drogi wojewódzkiej została ujęta w ramach planowanej 

przebudowie drogi Nr 492.  

 

Dyrektor MOK B. Marszał - Kościelniak – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy 

zostały już naprawione trzy ławki, a pozostałe są już naprawiane.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – uzupełnił, że materiał do naprawy ławek został 

zakupiony przez ZDiGK, ale naprawą ławek zajmuje się pracownik MOK. Natomiast 

wykaszanie traw na wysokości targowiska nie należy do ZDiGK.  

 

Radny T. Wałęga – poprosił o przekazanie bliższych informacji dotyczących 

rozwiązania obsługi prawnej urzędu, również w kontekście zewnętrznej kancelarii, 

z zapytaniem, czy to rozwiązanie, które zostanie wprowadzone w odczuciu 

burmistrza da zapewnienie płynności obsługi radnych. Podziękował staroście  

i burmistrzowi za rozwiązanie tematu na ul. Zamkowej w Kłobucku poprzez  

zamontowanie zabezpieczenia uniemożliwiające bezpośredni wyjazd z Polomarketu 
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w lewą stronę. Zwrócił uwagę, że temat ul. Zamkowej nie został załatwiony  

w całości, ponieważ pozostała jeszcze do rozwiązania kwestia ruchu na wysokości 

skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. E. Orzeszkowej, gdzie w godzinach szczytu 

przejeżdża większa ilość pojazdów, w tym autobusów PKS.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że problem obsługi prawnej zgłaszany jest 

przez radnych. Niemniej jednak nie jest planowane zwiększenie ilości zatrudnienia 

radców prawnych w urzędzie. Od dnia wczorajszego została zaparafowana umowa 

z radcą prawnym, który będzie obsługiwał jednostki. Nadal radcą prawnym urzędu 

będzie mecenas T. Głębocki, który będzie konsultował z radnymi kwestie związane z 

opracowaniem statutu. Poprosił radnych, aby konsultacje z radcą prawnym były 

uzgadniane w kontekście ważności spraw, gdy nie ma spraw pilnych, ważnych dla 

gminy, które nie cierpią zwłoki. W odniesieniu do skrzyżowania przyznał, że 

prowizoryczne rozwiązanie nie rozwiązało problemu skrzyżowania ul. Zamkowej z 

ul. E. Orzeszkowej, więc w przyszłości należy zastanowić się nad tym tematem. 

Przyznał, że rondo byłoby najlepszym rozwiązaniem.  

 

Radny W. Dominik – uważa, że Radca Prawny T. Głębocki jest bardzo mądrym i 

wybitnym prawnikiem. Niemniej jednak radca będzie służył pomocą, czy poradą 

prawną radnemu wtedy, gdy nie będzie żadnego konfliktu między poglądem 

burmistrza, a radą czy radnym, ponieważ radca prawny zatrudniony w Urzędzie 

reprezentujący burmistrza nie będzie mógł zająć innego stanowiska. Zaznaczył, że 

rada nie ma takiego narzędzia w postaci radcy prawnego, który mógłby wspierać 

radnych czy całą radę jakby niezależnie od urzędu i od burmistrza.   

W nawiązaniu do zebrania osiedla Nr 1, które odbyło się w dniu 19.05.2015r  

Poinformował, że ma wrażenie, że został wykluczony z pewnych działań pracy 

organów gminy, ponieważ nie został powiadomiony o organizowanym zebraniu tak  

jak zostali powiadomieni pozostali członkowie zarządu osiedla, drogą telefoniczną 

czy sms. Zaznaczył, że statut osiedla nie precyzuje sposobu zawiadamiania 

członków zarządu, co jest niedoskonałością tego dokumentu, o czym również 

wspomniał burmistrz na posiedzeniu VI Sesji rady miejskiej mówiąc o konieczności 

nowelizacji statutów osiedli i sołectw. Z uwagi, że statut nie reguluje trybu 

zawiadamiania członków zarządu nie ma pretensji do przewodniczącego zarządu 

osiedla, który zawiadomienie o terminie zebrania umieścił na tablicy ogłoszeń.  

Niemniej jednak chciałby zapytać burmistrza uczestniczącego w tym zebraniu, czy 

prawdą jest, że aktywność burmistrza dotyczyła jego osoby mimo jego nieobecności, 

ale w obecności jego wyborców i znajomych czy recenzował jego działania w 

sprawie dotyczącej zjazdów z dróg publicznych w Osiedlu Smugi II twierdząc, że nie 

ma racji w kwestii obowiązku gminy w zakresie ich wykonania.  

W kwestii kolejnego przypuszczenia dot. wykluczenia z uczestnictwa. Przypomniał, 

że będąc inicjatorem zorganizowania spotkania radnych z przedstawicielami PWiK 

również nie został powiadomiony o tym spotkaniu, ponieważ spotkanie nie odbyło 

się na posiedzeniu sesji, co umożliwiłoby zadawanie pytań i uczestniczenie w tym 
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spotkaniu wszystkim radnym i mieszkańcom tak jak to zostało zaproponowane na 

ostatnim posiedzeniu sesji, a odbyło się na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, 

której nie jest członkiem.  

Zaznaczył, że posiada dość szeroką korespondencję prowadzoną z PWiK, która to 

korespondencja na dzień dzisiejszy zakończona jest wezwaniem pana dyrektora 

Cierpiała do usunięcia niezgodności naruszenia prawa, co prawdopodobnie skończy 

się wyrokiem sądowym, ponieważ dyrektor twierdzi, że ustawa o dostępie do 

informacji publicznej nie dotyczy PWiK. Natomiast dzisiaj czuję pewien niedosyt, że 

nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do sugestii radnego Dominika, że radca 

prawny zatrudniony w urzędzie jest pracownikiem burmistrza i nie będzie 

opiniował wątpliwości radnych pozytywnie odpowiedział, że nawet gdyby został 

zatrudniony radca prawny do potrzeb rady to i tak będzie nadal pracownikiem 

urzędu, ponieważ umowa zostanie podpisana z burmistrzem. Przyznał, że Radca 

Prawny T. Głębocki jest wybitnym prawnikiem z niepodważalną etyką i znajomością  

prawą i na pewno nie będzie kwestionował pewnych decyzji burmistrza tylko 

dlatego, że jest pracownikiem burmistrza. Niemniej jednak pomoc prawna jest 

potrzebna radzie, a tym bardziej przy pracach związanych z nowelizacją statutu. W 

kwestii zebrań osiedlowych podkreślił, że to nie on jest stroną w zwoływaniu zebrań 

osiedlowych, a sam został zaproszony przez przewodniczącego osiedla, a zadawane 

pytania na zebraniu dotyczyły zjazdów. Osobiście to samo mógłby powiedzieć, 

kiedy na poprzednim zebraniu podczas jego nieobecności radny wypowiadał się na 

jego temat. Niemniej jednak jest takie prawo, bo jesteśmy osobami publicznymi. 

Problem dotyczy naszego różnego spojrzenia na kwestie tego czyim obowiązkiem 

jest przebudowa zjazdów, a nie budowa zjazdów. Dlatego też odnosząc się do 

złożonego przez radnego pisma, stwierdzającego, że mijam się z prawdą zacytował 

wyrok sądu, który mówił jednoznacznie kto jest zobowiązany do takiej przebudowy.     

W kwestii spotkania z Przedstawicielami PWiK odpowiedział, że zaproponował 

przewodniczącemu Komisji Budżetowej możliwość zorganizowania takiego 

spotkania na posiedzeniu Komisji Budżetów i Finansów, ponieważ w skład komisji 

wchodzi większość radnych. Natomiast do przewodniczącego należy decyzja czy 

zostaną powiadomieni pozostali radni i czy są zainteresowani uczestnictwem w 

posiedzeniu komisji. Niemniej jednak, jeśli będzie taka wola radnych, na wniosek 

burmistrza można zaprosić Przedstawicieli PWiK na posiedzenie sesji. Zwrócił 

uwagę, że radni na ostatnim spotkaniu zostali zaproszeni przez Przedstawicieli 

PWiK do Przedsiębiorstwa. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 1 T. Parkitny – odpowiedział, że w celu wyjaśnienia  

zarzutu radnego W. Dominika należy powrócić do zebrania zorganizowane w dniu z 

dnia 17.04.2015r. kiedy w dniu 20.04.2015r zostało złożone pismo przez radnego 

kwestionujące to zebranie, z zarzutem że powiadomieni przez Przewodniczącego 

zostali tylko mieszkańcy jako wybrańcy sms. W związku z powyższym o kolejny 
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terminie zebrania mieszkańcy z wyprzedzeniem 7 dniowym zostali powiadomieni 

zawiadomieniem umieszczonym w miejscu zwyczajowo przyjętym.  

 

Radny W. Dominik – stwierdził, że to właśnie wyraz największej etyki radcy 

prawnego sprawia, że jeśli występuje konflikt między radą, a burmistrzem radca 

prawny nie może recenzować decyzji burmistrza w przypadku, gdy radny ma inne 

zdanie. W odniesieniu do zebrania przypomniał, że nie ma pretensji do 

przewodniczącego osiedla, ponieważ statut osiedla nie reguluje kwestii trybu 

zapraszania członków zarządu. Natomiast zarzut powiadamiania sms dotyczył 

mieszkańców, a nie członków zarządu. W odniesieniu do wypowiedzi burmistrza 

stwierdził, że burmistrz nie ma racji, jeśli chodzi o zjazdy z dróg publicznych. 

Burmistrz powołując się na zapis art. 29 ust. 1 zgadza się, że „Budowa lub 

przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości 

przyległych do drogi”. Niemniej jednak wyjątek stanowi zapis art. 29 ust. 2,  który 

mówi, że w przypadku budowy lub przebudowy drogi ten obowiązek spoczywa na 

zarządcy. Na osiedlu Smugi II mamy doczynienia z budową dróg. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych zjazd jest częścią drogi i jest elementem projektu budowlanego 

zatwierdzonego pozwoleniem na budowę, gdzie jako inwestor figuruje burmistrz. 

Więc w tym przypadku jest to ewidentny obowiązek gminy. Natomiast, jeśli 

mieszkańcy zdecydują się na zrealizowanie tych zjazdów to wyręczą gminę z tego 

obowiązku. 

W odniesieniu do spotkania z Przedstawicielami PWiK na Komisji Budżetów. 

Zaznaczył, że to on był inicjatorem i on prosił o to spotkanie. Nie będąc członkiem 

komisji budżetowej czuje się wykluczony. Natomiast wie, że tryb tego spotkania był 

nagły, bo jeżeli wcześniej o tym fakcie zostałby powiadomiony Przewodniczący 

Komisji Budżetowej zostałoby wpisane w porządek obrad komisji, który otrzymują 

wszyscy radni. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – w odniesieniu do obsługi prawnej wyjaśnił, że jako 

radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim został zatrudniony do obsługi 

prawnej jednostki organizacyjnej gminy. Natomiast w przypadku sytuacji Urzędu 

Miejskiego, który jest jednostką organizacyjną powołaną do obsługi organów gminy 

sytuacja się bardziej komplikuje, organy gminy nie są organami Urzędu, więc w tym 

można powiedzieć tylko przypadku o zbieżności pomiędzy pozycją burmistrza, 

który jest organem gminy i jednocześnie kierownikiem jednostki organizacyjnej, jaką 

jest urząd. Zupełnie inaczej wygląda w odniesieniu do rady miejskiej. Niemniej 

jednak te sprawy są uregulowane w zapisach  § 42 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, 

z naciskiem, że radca prawny nie może utożsamiać interesu tego czy innego organu 

jednostki z interesem jednostki organizacyjnej stanowiącej całości.  

Radca prawny nie ma prawa odmówić udzielenia pomocy prawnej organowi 

jednostki (rada). W związku z tym stara się udzielać pomocy prawnej godząc ją pod 

względem czasowym. W kwestii godzenie potencjalnego konfliktu interesów 
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wyjaśnił, że udzielając pomocy prawnej organowi gminy ma obowiązek, co do 

zasady udostępnić również treść tej udzielonej świadczonej pomocy prawnej 

drugiemu organowi, czyli burmistrzowi, ponieważ w tym przypadku trudno jest 

mówić o tajemnicy klienta, kiedy w tym przypadku klientem nie jest burmistrz ani 

rada. Natomiast, jeśli wystąpiłyby jakiekolwiek przesłanki do stwierdzenia przez 

radcę możliwości wystąpienia konfliktu interesu pomiędzy organami gminy 

musiałaby się z takiej pomocy prawnej wyłączyć. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy 

nie stwierdził takiej sytuacji zwłaszcza w kontekście pracy na użytek Komisji 

Statutowej. Zakłada, że Statut gminy to najważniejszy akt ustrojowi gminy i nie 

wyobraża sobie takiej sytuacji, aby statut miał się stać interesem organu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - dodał, że osobiście nie chciałby, aby doszło do takiej 

sytuacji, aby opinia burmistrza była zbieżna z opinią radcy prawnego, a nie była 

zbieżna z opinią radnego. Uważa, że radca prawny ma strzec litery i ducha prawa.  

W odniesieniu do zjazdów przypomniał, że inwestycja dotyczyła jezdni, a nie drogi.   

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – podtrzymała stanowisko, że budowa lub  

przebudowa zjazdów, w niektórych przypadkach jest obowiązkiem właściciela 

nieruchomości,  a w innych przypadkach zarządcy drogi. Odnosząc się do 

konkretnego przykładu pozwolenie na budowę zostało wydane na inwestora, 

którym jest Gmina Kłobuck. Natomiast w zależności od posiadanych środków 

finansowych inwestycje można etapować. W takiej sytuacji jesteśmy dzisiaj, gdzie w 

ten sposób jest realizowane zadanie budowa dróg na Osiedlu Smugi II, z którego 

zadania wybrane zostały elementy, które wydawały się najistotniejsze dla 

mieszkańców. W związku z tym zadbano o wykonanie jezdni okrawężnikowanej i   

zjazdów o powierzchni  z kruszywa, więc to jakiś etap wykonania zadania.  

Budowa zjazdów jest obowiązkiem gminy, ale w przypadku realizacji w dalszym 

ciągu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozwolenie zostało przeniesione 

na inne osoby w danej części. W ramach tej inwestycji zjazdy mogą by wykonane 

nawet za 10 lat. Uważa, że można zwrócić się do mieszkańców osiedla z pytaniem 

czy gdy będą środki w dalszej części, jakie mają być realizowane elementy tego 

pozwolenia tj. jezdnie, chodniki czy zjazdy.  

 

Radny W. Dominik – odpowiedział, że nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba 

najpierw zrealizować jezdnie, a nie zjazdy i chodniki. Dzisiaj dyskutujemy czyim 

obowiązkiem w przypadku budowy dróg na Osiedlu Smugi II jest budowa zjazdów, 

która w tym przypadku bez żadnych wątpliwości jest obowiązkiem gminy. Chwała 

mieszkańcom, że chcą je wykonać sami, ale dlaczego tego nie można powiedzieć 

jasno skoro jest zatwierdzony projekt, na którym jest jezdnia, chodnik i zjazd. 

Uzyskane jest pozwolenie na budowę, a beneficjentem pozwolenia jest Gmina 

Kłobuck, której obowiązkiem jest realizowanie inwestycji zgodnie z projektem.  
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Kierownik Wydziału IR W. Solska – uważa, że cały problem, wynikł z tego tytułu, 

że część mieszkańców chce wykonać dalszy etap budowy zjazdów ze swoich 

własnych środków. Dlatego też nie widzi żadnego powodu, aby gmina miałaby tego  

zabronić mieszkańcom. Na tym etapie realizacji tego zadania obowiązkiem gminy 

było tylko dostosowanie zjazdów do nowo wybudowanej drogi, bo takie były 

możliwości finansowe i taki był określony zakres w przetargu.  

 

Radny M. Strzelczyk – zapytał, kiedy zostanie wykonany odcinek jezdni  ul. 

Sienkiewicza w Kłobucku w miejscu, gdzie został rozebrany budynek, a w którym 

powstała dość duża wyrwa. W nawiązaniu do proponowanych stawek opłat za 

wywóz nieczystości ciekłych uważa, że wysokość stawki opłat jest za wysoka.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do ul. Sienkiewicza w Kłobucku 

odpowiedział, że sprawa zostanie rozeznana. W kwestii stawek opłat odpowiedział, 

że zaproponowane w uchwale stawki opłat nie dotyczą mieszkańców tylko dotyczą 

firm i jednostek, których nie obejmuje ustawa śmieciowa, a mają podpisane umowy 

bezpośrednio z firmą.  

 

Radna U. Bugaj – zapytała, czy został już wykonany projekt oświetlenia ulicznego 

na jedną z ulic w Libidzy. Przypomniała, że projekt miał być zrobiony w 2014r., a  nie 

został wykonany z uwagi, że projektant nie wywiązał się z umowy. Natomiast w 

styczniu 2015 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji, a sołectwo chce 

przeznaczyć środki na realizację tej inwestycji. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie została jeszcze zakończona 

dokumentacja. Zwrócił uwagę, że odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Tauron, 

na którym oprócz głównego tematu związanego z wykupem majątku Tauronu 

dotyczącego oświetlenia była również poruszana kwestia związana z dalszą 

rozbudową linii w ramach podwyższonego standardu. Otrzymaliśmy zapewnienie, 

że Firma Tauron jest zainteresowana rozbudową linii. Wobec powyższego 

uznaliśmy, że projekty, na które zostały przeznaczone fundusze sołeckie, na 

realizację oświetlenia zostaną zrealizowane z prostej przyczyny, że otrzymamy 30% 

zwrotu od Skarbu Państwa.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – dodała, że wykonawca nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków i co miesiąc ma naliczane z tego tytułu kary.  

 

Radna B. Błaszczykowska – poruszyła następujące sprawy; 

 - zapytała, co zostało zrobione odnośnie udrożnienia chodnika na Rynku Jana Pawła 

   II w Kłobucku.  

 - w nawiązaniu do parkingu urządzonego na Rynku Jana Pawła II, zapytała, czy  

    istnieje możliwość wytyczenie innego miejsca do parkowania dla pracowników 

    Urzędu Skarbowego i Starostwa, których pojazdy od wczesnych godzin 
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    porannych zajmują parking w centrum Kłobucka uniemożliwiając tym samym  

    skorzystanie z parkingu innym osobom.  

-  w nawiązaniu do ul. 3 Maja w Kłobucku poinformowała o zgłaszanych przez 

    mieszkańców sygnałach nieprawnego nakładania mandatów za przejście do 

    pomnika. Zacytowała, przepis  art. 13 pkt. 2  z Kodeksu Drogowego, który mówi,  

    że przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy  

    odległość od przejścia przekracza 100m, jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w 

    odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia przechodzenie jest  

    dozwolone również na tym skrzyżowaniu z zachowaniem wszystkich zasad  

    bezpieczeństwa. Osobiście uważa, że te osoby mają rację. Zwróciła uwagę, że przy 

    tym pomniku składane są również przez władze kwiaty, która też ma problem z  

    przepisowym przejściem na druga stronę jezdni.  

    Poprosiła o interwencję i o uregulowanie tej sprawy poprzez uzyskanie  

    pozwolenie na wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych korzystając z  

    okazji przebudowy tej drogi.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do udrożnienia chodnika na Rynku Jana 

Pawła II odpowiedział, że dopóki jest gwarancja nic nie można zrobić, jeśli chodzi o 

ewentualną przebudowę chodnika. W kwestii wytyczenia miejsca do parkowania dla 

pracowników Starostwa uważa, że to pytanie powinno być skierowane do starosty, 

który powinien swoim pracownikom zabezpieczyć takie miejsce. W kwestii 

uregulowania sprawy związanej z przejściem odpowiedział, że temat będzie 

możliwy do rozwiązania przy zaplanowanej przebudowie drogi wojewódzkiej, 

kiedy organizacja ruchu będzie na nowo ustalana i opiniowana przez wszystkie 

instytucje a szczególnie przez Wojewódzki Wydział Ruchu Drogowego. 

  

Komendant Policji Z. Legodziński – odpowiedział, że jeśli osoba ukarana w tym 

miejscu mandatem karnym czuła się niewinna mogła mandatu nie przyjąć i złożyć 

odwołanie. Niemniej jednak każdy obywatel musi przestrzegać przepisów ruchu 

drogowego. Natomiast składanie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem jest 

traktowane w sposób zwyczajowy na zasadzie uroczystości. Zaznaczył, że zostanie 

przeprowadzona rozmowa z naczelnikiem Ruchu Drogowego, aby w tym miejscu 

nie były karane osoby chcące zapalić znicz.  

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – poruszył następujące sprawy: 

-  podziękował burmistrzowi i staroście za pomoc w zabezpieczeniu terenu przy ul.  

   Zamkowej w Kłobucku, na którym znajdują się zbiorniki p.poż.  

- w odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi radnego Wałęgi odnośnie ruchu 

   drogowego na ul. Zamkowej. Poparł konieczność przebudowy skrzyżowania ul.  

   Zamkowej z ul. E. Orzeszkowej, ponieważ dodatkowo w rejonie skrzyżowania jest 

   wyjazd  z zakładu HUSP oraz wjazd i wyjazd ze stacji CPN.  

   Poprosił o ustalenie właściciela nieczynnego od kilku lat kiosku przy ul. Zamkowej 

   by iść w kierunku jego likwidacji, co będzie już jednym z elementów związanych z  
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   rozwiązaniem problemu skrzyżowania.  

-  poinformował o zgłoszonej interwencji osoby niepełnosprawnej zgłaszającej 

   nieprawidłowe urządzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy  

   Urzędzie Miejskim w Kłobucku. Zaproponował, aby miejsca parkingowe zostały  

   wyznaczone w miejscu dotychczas przeznaczonym dla 3 pojazdów pracowników  

   urzędu .  

-  poprosił o zakupienie trzech dodatkowych mikrofonów, które usprawnią  

   prowadzenie obrad sesji.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że koszt jednego mikrofonu to kwota około 

3.000,00zł. W odniesieniu do miejsc dla osób niepełnosprawnych odpowiedział, że w 

niedługim czasie po zakończeniu prac związanych z projektem organizacji ruchu 

zostaną wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.    

W odniesieniu do wcześniejszej interpelacji radnej B. Błaszczkowskiej poinformował, 

że również od jednego z mieszkańców otrzymał pismo informujące, że na Rynku 

Jana Pawła II w Kłobucku nie jest spełniona ilość wymaganych miejsc parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych, ponieważ przez tą osobę zostały policzone wszystkie 

samochody parkujące na rynku, czyli również, te które zostały zaparkowane 

nieprawidłowo. Zaznaczył, że zgodnie z projektem organizacji ruchu na Rynku Jana 

Pawła II została wyznaczona taka ilość miejsc parkingowych, która jest adekwatna 

do ilości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

W odniesieniu do skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. E. Orzeszkowej wyjaśnił, że miał 

na uwadze skrzyżowanie się trzech jezdni. Niemniej jednak istnieje możliwość 

ewentualnego wpisania ronda w teren gminny poprzez jego rozbudowanie pod 

względem komunikacyjnym poprzez zlikwidowanie kiosku i rosnących drzew. 

Przedstawił istniejący problem związany z uregulowaniem spraw własnościowych   

po byłym HCM.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że zgodnie z prośbą 

radnego J. Batóga zostało wystosowane pismo do najemcy z wyznaczonym 

terminem usunięcia kiosku. 

 

Radny A. Tokarz -  poruszył następujące sprawy; 

 - poprosił o podjęcie czynności związanych z poprawą niszczejącego ogrodzenia  

   Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku od strony ul. 11 Listopada. 

-  w odniesieniu do przypomnianego przez burmistrza jego wcześniejszego 

   stwierdzenia, że burmistrz jest gościem na komisji poprosił, aby zwrócił uwagę , że  

   w tle tego stwierdzenia kryje się jego dążenie do podkreślenia odrębności obu  

   organów, co jest ustawowym wymogiem korzystnym dla społeczeństwa. 

   Zaznaczył, że posiedzenie rady to jest jego miejsce pracy i chciałby pracować w 

   spokoju i żeby wobec jego osoby nie była stosowana socjotechnika 

 - uważa, że obsługa prawna dwóch różnych niezależnych od siebie organów 

   gminy mających odmienne zadania i kompetencje powinna być uregulowana.  
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   Uważa, że jeden radca prawny może wywoływać u radnych poczucie obawy, co do 

   bezstronności, ponieważ został zatrudniony przez burmistrza. Z drugiej strony 

   powoduje powstanie przypuszczenia, czy w tym przypadku nie dojdzie powstania  

   konfliktu interesu o którym mówi ustawa o radcach prawnych.  

   Zaznaczył, że publikacja mecenas Chmielewskiej wyraźnie wskazuje, że rada 

   gminy może zobowiązać burmistrza do zapewnienia jej dodatkowej niezależnej  

   obsługi prawnej. 

- zwrócił się do radcy prawnego w wyjaśnienie kwestii, czy nie należy dokonać  

   podziału wypowiedzi radnego by radny pełniący równocześnie funkcje  

   przewodniczącego zarządu osiedla mógł reprezentować interesy osiedla przed  

   organami gminy, czyli przed rada miejską i burmistrzem jako przewodniczący 

   zarządu osiedla, ponieważ w rozumieniu statutu osiedla żaden radny nie ma takiej  

   delegacji. Wyjątkiem jest radny, który pełni równocześnie funkcję  

   przewodniczącego zarządu osiedla.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – poinformował, że tej kwestii nie regulują przepisy 

statutu. Zwrócił uwagę, że prowadzenie sesji rady miejskiej zostało przekazane 

przewodniczącemu przez radnych, który w ich imieniu pełni funkcję związane z 

organizacją pracy rady i kierowaniem sesji rady. Zaznaczył, że w porządku obrad 

sesji ujęte są dwukrotnie punkty umożliwiające wystąpienie mieszkańców i radnych. 

Uważa, że w tym przypadku, jeśli przewodnicząca obrad sesji uznała, że w tej 

sytuacji w wystąpieniach mieszkańców należy dać prymat tym mieszkańcom, którzy 

poza tym punktem nie będą mogły wystąpić, bo nie mają w porządku obrad innego 

punktu, przewodnicząca miała takie prawo, aby w ten sposób zdecydować. 

Niemniej jednak sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby ten punkt obrad brzmiał 

inaczej i umożliwiał wystąpienie przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy. 

Wówczas nie widziałby podstawy do pozbawienia sołtysa, który jednocześnie jest 

radnym możliwości zabrania głosu w tak opisanym punkcie porządku obrad. 

Osobiście uważa, że w punkcie o obecnym brzmieniu zapytania mieszkańców 

przewodnicząca obrad miała takie prawo tak postąpić. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do ogrodzenia szkoły odpowiedział, że 

poprawa niszczejącego ogrodzenia jest w gestii dyrektora szkoły, który jest 

gospodarzem tego obiektu i ma przeznaczone środki na fundusz remontowy w 

ramach, którego takie prace naprawcze powinny być zlecone. Natomiast, jeśli te 

środki będą za małe dyrektor może wystąpić do gminy o ich zwiększenie. Niemniej 

jednak każda jednostka musi wskazać, co jest pilniejsze w danym czasie do zrobienia 

dla tej szkoły. Zaznaczył, że w tej sprawie będzie rozmawiał z dyrektorem szkoły.  

 

Radny A. Tokarz – zaproponował, aby do czasu aż zostanie ta kwestia uregulowana 

w statucie gminy w porządku obrad był ujęty punkt, który umożliwi zabranie głosu 

przewodniczącym jednostek pomocniczych. 
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Radny A. Sękiewicz – zgłosił wniosek o umieszczenie w planach inwestycyjnych na 

rok 2016 zadań inwestycyjnych dotyczących: 

- położenia na odcinku około 180 m nawierzchni asfaltowej wraz chodnikiem na ul.  

  Kopernika w Kłobucku. 

- wymianę nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej od strony ul. Wieluńskiej aż do  

  Dworca. Niemniej jednak po wcześniejszym przekazaniu tego terenu przez PKP. 

Poprosił o opracowanie ceremoniału uroczystości w mieście tj. czegoś, co by miało 

ustalony prawny sposób zachowania obowiązujący podczas oficjalnych uroczystości, 

które przebiegały zgodnie z przepisami i tradycją.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przedstawione wnioski zostaną 

przeanalizowane. W odniesieniu do opracowania ceremoniału oficjalnych  

uroczystości odpowiedział, że osobiście uważa, że jest to słuszne spostrzeżenie tym 

bardziej, że każda uroczystość rangi państwowej organizowana przez gminę 

powinna być obchodzone na odpowiednim poziomie.  

 

Radna E. Kotkowska – poruszyła następujące sprawy: 

- podziękowała za szybką interwencję na ul. Ogrodowej w Kłobucku poprzez  

  ustawienie znaku ograniczającego prędkość i za przeprowadzoną wizję na terenie  

  osiedla, w której nie uczestniczyła z uwagi, że nie została powiadomiona.  

  Poprosiła, aby w przyszłości o takiej wizycie jako radna z tego osiedla była  

  powiadamiana.  

- zapytała, jakie zostały podjęte działania w kwestii organizacji publicznego  

  transportu zbiorowego, które od 2017r będzie zadaniem własnym gmin i powiatu,  

  tak aby nasi mieszkańcy byli skutecznie dowożeni szczególnie w tych terenach,  

  gdzie drogi publiczne są mało uczęszczane.  

- w odniesieniu do RIT zapytała, czy jesteśmy jedną z gmin, w naszym powiecie 

   która nie wykorzystała w pełni środków, które zostały przyznane w ramach RIT.  

   Zapytała, jakie zostały podjęte działania, aby skutecznie tą kwotę wykorzystać  

   poprzez  jej przesunięcie na inne zadanie lub zamienić. Osobiście uważa, że można  

   iść w kierunku zmiany aglomeracji i spróbować zawalczyć o te środki na budowę  

   kanalizacji sanitarnej na Zakrzewie lub na terenach, na których była budowa  

   kanalizacji planowana wcześniej.  

- zapytała, czy w poszczególnych przedszkolach i szkołach z oddziałami  

   integracyjnymi zostaną podtrzymane klasy integracyjne zgodnie z  

   zapotrzebowaniem zgłoszonym przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, czy 

   zostanie utworzone jedno przedszkole, które będzie stricte integracyjne 

   przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. W kwestii subwencji na dzieci  

   niepełnosprawne zapytała, czy subwencja jest przekazywana w takiej samej  

   kwocie na przedszkola publiczne i prywatne, a jeżeli tak to czy zostaną 

   pozostawione wszystkie inne przedszkola z oddziałami integracyjnymi, a nie tylko  

   przedszkole nr 4 . 
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Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że z uwagi, że prowadzone rozmowy  

dotyczące planów komunalizacji PKS zakończyły się niepowodzeniem temat został 

definitywnie zakończony. Obecnie będzie zachodziła konieczność zastanowienia się 

nad takim rozwiązaniem, aby w przypadku transportu prywatnego zostały 

zabezpieczony transport do miejsc najbardziej oddalonych, gdzie dojazd jest 

ograniczony, aby rzeczywiści ten transport był zapewniony dla wszystkich 

mieszkańców. Zwrócił uwagę, że Gmina Kłobuck jest o tyle w dobrej sytuacji niż 

inne gminy, że cały transport i tak przebiega przez Kłobuck. W odniesieniu do RIT 

odpowiedział, że środki nie zostaną pozostawione w powiecie, ponieważ nie mamy 

ich, na co zamienić. Mimo nacisków interes gminy musi być wyższy ponad 

interesem powiatu.  

Niemniej jednak program dopiero rusza, więc te środki na pewno nie przepadną po 

przeprowadzonych przetargach i różnych działaniach będą kolejne etapy, zostaną  

ponownie uruchomione środki w poszczególnych subregionach i wówczas będzie 

istniała możliwość zamienienia tych środków na takie działania, gdzie mamy  szansę 

i pewność ich realizacji.  W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych odpowiedział, 

że temat klas integracyjnych w przedszkolach jest bardzo często poruszany, 

ponieważ problem polega na tym, że nie wszyscy rodzice chcą się zgodzić, aby te 

dzieci były w jednym przedszkolu. Zaznaczył, że nie można zmusić rodzica takiego 

dziecka, aby przeniósł dziecko do innego przedszkola by utworzyć jedną klasę 

integracyjna. Niemniej jednak tam, gdzie jest to najbardziej konieczne i niezbędne 

gdzie stopień niepełnosprawności jest na tyle duży klasy integracyjne będą 

funkcjonować normalnie jak do tej pory. W kwestii dofinansowania odpowiedział, że 

na dziecko niepełnosprawne przekazywana jest subwencja w wysokości 6.000,00zł., 

która jest przekazywana w takiej samej kwocie na przedszkola publiczne i prywatne.  

 

Radny T. Wałega – w nawiązaniu do wcześniejszej interpelacji dotyczącej obsługi 

prawnej poinformował, że jako radny i były naczelnik wydziału organizacyjnego w 

starostwie powiatowym jest żywo zainteresowany tym, aby obsługa prawna była na 

jak najlepszym poziomie, ponieważ jest ona bardzo istotna. W związku, z czym nie 

chciałby, aby dla komfortu pracy burmistrza, pracowników, czy radnych, była 

licytowana, która sprawa jest ważniejsza. Osobiście ma nadzieję, że uda się 

wypracować rozwiązanie, które będzie wszystkich satysfakcjonować. Podziękował 

burmistrzowi za otrzymane wsparcie przy organizowanym dla dzieci  turnieju AS 

CUP. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do obsługi prawnej odpowiedział, że w 

tym tygodniu zostanie uruchomiona obsługa prawna dla jednostki ZEAOS, szkół i 

OSiR . Zwrócił uwagę, że również są zatrudnieni są radcy prawni w ZDiGK i GOPS.  

Poprosił, aby w sprawach dotyczących tych jednostek radni kierowali pytania do 

tych radców, a w sprawach urzędowych do radcy T. Głębockiego. 
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Radny W. Dominik – w odniesieniu do interpelacji radnej B. Błaszczykowskiej w 

sprawie wytyczenia miejsc parkingowych dla pracowników Starostwa i Urzędu 

Skarbowego. Uważa, że zapewnienie miejsc parkingowych dla tych pracowników 

powinno leżeć po stronie Urzędu Skarbowego i Starostwa. Zwrócił uwagę, że w tym 

temacie powinny jak najszybciej zostać podjęte rozmowy z tymi jednostkami by 

zastanowić się, w jakim miejscu można zlokalizować taki parking, by przy 

wydawaniu warunków zabudowy określona została ilość miejsc postojowych 

koniecznych do obsługi tych obiektów. Na dzień dzisiejszy ani starostwo ani Urząd 

Skarbowy nie zapewnił miejsc postojowych dla pracowników. Zaznaczył, że nie 

sztuką jest przeznaczenie całego rynku na parking, bo nie taką role powinien on 

spełniać. W odniesieniu do interwencji mieszkańca z ul. Czarneckiego w Kłobucku w 

sprawie notorycznego zapadania się starych zniszczonych studzienek 

teletechnicznych. Uważa, że skoro takich sytuacji jest dużo więcej z uwagi na fakt, że 

kontakt telefoniczny z właścicielem tych kanałów jest niemożliwy, a pisemne 

powiadomienie nie skutkują. Zaproponował rozważenie możliwości złożenie 

wniosku do Nadzoru Budowlanego o podjęcie interwencji w trybie prawa 

budowlanego z możliwością skorzystania z art. 108 KPA ze wskazaniem 

natychmiastowej wykonalności z uwagi, że te urządzenia zagrażają bezpieczeństwu.  

W nawiązaniu do subwencji oświatowej dla dzieci upośledzonych, chorych na  

Autyzm, aspergera  lub tzw. upośledzenia sprzężone wie, że w takich przypadkach 

subwencja może wynosić około 50.000,00zł. Poprosił o podanie ilu mamy takich 

uczniów i czy faktycznie z tej subwencji możemy skorzystać by nie dokładając 

środków gminnych móc dla tych dzieci stworzyć dobre warunki do nauki a 

jednocześnie stworzyć etat, który nie byłby finansowany przez gminę.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do naprawy studzienek zostanie 

rozważona propozycja radnego poprzez skorzystanie z pomocy Nadzoru 

Budowlanego. W kwestii dzieci niepełnosprawnych odpowiedział, że problemy z 

nauczaniem są od przedszkola do ostatniej klasy gimnazjum. Niemniej jednak 

staramy się jej rozwiązywać poprzez tworzenie klas integracyjnych czy poprzez 

udzielanie nauk indywidualnych. Przyznał, że subwencja jest dużo wyższa, ale ile 

koszty są dużo wyższe, ponieważ klasa integracyjna 3 osobowa musi mieć pełną 

obsługę nauczycielską i może być utworzona dopiero od trzech osób.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – uzupełniła, że subwencja zależy również od tego, czy dziecko 

jest mieszkańcem danej gminy, a jeśli nie jest mieszkańcem to i tak za takie dziecko 

gmina będzie musiała zapłacić przedszkolu niepublicznemu. Natomiast subwencja 

liczona jest dopiero od następnego roku od września, bo jest podawana w liczbie 

SIO, także przechodzenie czasowe i to jeszcze dzieci, które nie są mieszkańcami 

gminy pod względem finansowym powoduje straty budżetowe, a nie zyski. 

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – w odniesieniu do przejęcia obowiązku komunikacji 

zbiorowej przez gminy i powiat poinformowała, że na dzień dzisiejszy państwo 
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dokłada do Przedsiębiorstwa PKS kilka milionów złotych za ustanowione przez 

państwo ulgi do biletów. Zapytał, czy z chwilą przejęcia tego obowiązku przez 

gminy, czy państwo nadal będzie przekazywane dofinansowanie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że gdy przez państwo nakładane są na 

gminy obowiązki nakładane są również koszty. Uważa, że również i w tym 

przypadku ustawa będzie obligowała gminy do pokrywania kosztów związanych z 

udzieleniem ulg do biletów dla emerytów, studentów czy grup społecznych.   

 

Radny J. Soluch – w odniesieniu do ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowej, na 

której do porządku obrad wprowadzony został punkt związany z wodociągami  

poinformował, że dobrze się stało, że doszło do wstępnej rozmowy z 

Przedstawicielami PWiK, ponieważ podczas tego spotkania zostało już zadane wiele 

pytań jak również zostało zaproponowane spotkanie z radnymi na miejscu  w PWiK, 

gdzie będzie istniała większa możliwość zobaczenia tego wszystkiego i udzielenia 

dalszych informacji radnym. Przypomniał, że taka prezentacja odbyła się w ubiegłej 

kadencji rady, z której radni wynieśli dużo więcej informacji. Poprosił burmistrza  o 

ustalenie terminu tego spotkania z wcześniejszym powiadomieniem radnych. 

Zaznaczył, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali informacje na podstawie, której 

będą mogli zabierać głos na spotkaniu w PWiK. 

W odniesieniu do możliwości wystąpienia konfliktu interesu pomiędzy organami 

gminy, a radcą przypomniał, że sam doświadczył takiej sytuacji, kiedy radca 

odmówił w czasie referendum, gdy to godziło w interesy urzędu i burmistrza 

udzielenia jakichkolwiek informacji i porad prawnych. 

W kwestii zgłaszanych interpelacji przez radnych poprosił, aby interpelacje 

zgłaszane było w sposób ścisły i zwięzły. 

 

 

Pkt.6.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Kłobucku. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk – zgłosił autopoprawkę 

polegającą na poprawie zapisu w § 1 poprzez wykreślenie zwrotu< niewłaściwego 

zachowania na zapis w brzmieniu<zarzutów stawianych. Poinformował, że komisja 

na posiedzeniu  w dniu  20.05.2015r po dokonanej analizie skarg skarżącego  pana M. 

Rysia dotyczącej zarzutów stawianych pełniącemu obowiązki dyrektora OSiR panu 

J. Krakowianowi  uznała skargi za bezzasadne. Odczytał wypracowane uzasadnienie 

do projektu uchwały.  

 

Skarżący M. Ryś – poinformował, że opieka nad dzieckiem do lat 7 korzystającego z 

pływalni jest konieczna, co zostało również ujęte w regulaminie pływalni. Pływalnia 
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w Kłobucku jest obiektem miejskim i publicznym, a nie prywatnym, dlatego też 

każda osoba wchodząca na pływalnię po spełnieniu wymaganych  warunków i po 

wykupieniu biletu powinna mieć umożliwione skorzystanie z pływalni, a nie jak to 

zostało  uniemożliwione przez pracownika pływalni. Również ratownik nie ma 

prawa wyprosić osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem będącej przy niecce 

basenowej tym samym pozostawiając to dziecko bez opieki tak jak o to poprosił p.o 

dyrektor OSiR. W odniesieniu do bezpieczeństwa uważa, że wielkim 

nieporozumieniem i absurdem ze strony p.o. dyrektora OSiR jest stwierdzenie, że 

sprawowana opieka nad dzieckiem przez wykwalifikowaną osobę jaką jest 

instruktor stwarza niebezpieczeństwo dla osób kąpiących się, ponieważ taka osoba 

widzi jak zachowuje się dziecko w wodzie, a jak zachowują się inne osoby, więc 

potrafi poprowadzić tak dziecko, aby ono nie utrudniało pływania innym osobom 

czego nie można powiedzieć o rodzicach, którym zezwolono na prowadzenie nauki 

pływania. Uważa, że większe zagrożenie będzie również wtedy, gdy dzieci będą 

chciały pograć w piłkę wodną. W kwestii bezpieczeństwa stwierdził, że sprawowana 

opieka przez osobę wykwalifikowaną będącą również ratownikiem jest bardziej 

kompetentna niż rodzica. Natomiast osobiście uważa, że jest złe usytuowanie  

ratowników przy niecce basenowej z uwagi, że nie widzą oni w całości brodzika, 

który oddzielony jest progiem od niecki.  W odniesieniu do propozycji wynajęcia 

toru komercyjnego zapytał, jaki będą miały komfort do pływania pozostałe osoby, 

gdy jednocześnie zostaną wynajęte dwa tory komercyjnie. Zaznaczył, że nie można 

twierdzić, że są szkółki pływackie, ponieważ nie wszystkie dzieci mogą korzystać ze 

szkółki, gdyż są również dzieci niepełnosprawne wymagające indywidualnej nauki i 

opieki rehabilitanta, więc gdy będzie prowadzona nauka zawsze będzie ona 

utrudniała pływanie, ponieważ dzieci korzystają z desek do pływania. Natomiast 

pozbawianie opieki nad dzieckiem przez wykwalifikowaną osobę uniemożliwi 

również skorzystanie z pływalni np. matce samotnie wychowującej dziecko.  

Uważa, że gdy zostaje wynajęty tor za 80,00zł nikt nie wnika, co dzieje się na tym 

torze ważne jest tylko by wpłynęły pieniądze do kasy. Zaznaczył, że gdyby w 

jednym czasie 5 instruktorów wykupiło bilet wraz dziećmi byłaby to taka sama 

kwota jak za wynajęcie toru i wówczas nie zachodziłaby konieczność blokowania 

całego toru. Zaznaczył, że osobiście nie rozumie, dlaczego próbowano go wyprosić 

kiedy spełnił wszystkie wymagania, co do uczestnictwa w wodzie. Poprosił o 

wskazanie aktu prawnego, który reguluje zakaz wejścia na obiekt publiczny.  

 

Radny W. Dominik – uważa, że skarga jest jak najbardziej zasadna, ponieważ w § 7 

Regulaminu Pływalni jest zapisane, że dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z 

pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej, więc może nim być  

instruktor pływania. Przytoczony w uzasadnieniu zapisu § 15 pkt 3 „zabrania się 

utrudniania pływania innym użytkownikom” uważa, że ten zapis jest niefortunny, 

ponieważ każda osoba znajdują się w wodzie utrudnia innym osobom użytkowanie 

z basenu, a najbardziej przeszkadzają osoby pływające zawodowo z głową w 

wodzie. Przytoczył przykład uderzonego niechcąco dziecka przez taką osobę. 
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Ponadto uważa, że przytoczone w uzasadnieniu wydane przez dyrektora dwa 

zarządzenia porządkowe, które stały się podstawą do wyproszenia skarżącego z 

basenu nie mają podstawy prawnej. Poprosił o interpretacje radcy prawnego.   

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że odpowiedź na to pytanie 

wymagałaby analizy tych zarządzeń, więc zbadanie tej sprawy należy przekazać 

radcy obsługującemu OSiR, ponieważ osobiście nie miał możliwości zbadania tych 

zarządzeń, więc nie może wypowiadać się o treści, których nie zna.  

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że uzasadnienie do uchwały otrzymał w dniu 

dzisiejszym, które powinno być integralną częścią tej uchwały, więc z treścią tego 

uzasadnienia zapoznał się pobieżnie. Niemniej jednak po wcześniejszym zapoznaniu 

się materiałami wie, że zostały złożone dwie skargi, których adresatem jest 

burmistrz. Natomiast według odcisku pieczęci pierwsza skarga zarejestrowana  

została w dniu 31.03.2015r, a po dwóch tygodniach w dniu 14.04.2015r została 

zarejestrowana druga skarga. Niemniej jednak pismo od organu burmistrza 

przekazujące według właściwości rzeczowej i miejscowej do przewodniczącej rady 

odnosi się tylko do drugiej skargi. Zapytał, czy zostały podjęte urzędowe czynności 

związane z pierwsza skargą, ponieważ burmistrz zgodnie z prawem powinien się 

odnieść do skargi pierwszej poprzez wezwanie osoby skarżącej w trybie 

konkretnych przepisów Rozporządzenie w sprawie organizacji i przyjmowanie skarg 

i rozpatrywania wniosków, a w ślad za tym rozporządzeniem powinna być 

procedowana pierwsza skarga. W przekazanych materiałach brak jest wezwania 

osoby skarżącej odnośnie pierwszej skargi. Zapytał, dlaczego nie była procedowana 

pierwsza skarga oraz czy komisja rozpatrująca skargę zgodnie z art. 222 KPA 

właściwie oceniła charakter pisma. Pismo zwane skargą zawiera nie tylko zarzut 

niewłaściwego zachowania się dyrektora i pracownika jest tam też sformułowany 

zarzut narażenia zdrowia i życia klientów basenu z uwagi na zbyt małą 

nieprzepisową ilość ratowników. W odniesieniu do protokołu komisji dokonującej 

pomiaru niecki. Zastanawia się czy długość niecki nie powinna wynikać z projektu, 

gdyż te wymiary powinny być znane już w fazie projektowania. Zapytał o 

informacje, jakie zawiera w tej kwestii projekt obiektu, ponieważ poniżej 25m 

wystarczy jeden ratownik wodny, a powyżej 25 m już powinno być dwóch 

ratowników.  

 

Sekretarz S. Piątkowska – poinformowała, że pierwsza skarga wpłynęła w dniu 

31.03.2015r, którą burmistrz w drodze zawiadomienia w dniu 08.04.2015r przekazał 

do rozpatrzenia przewodniczącej rady. Druga skarga wpłynęła w dniu 14.04.2015r 

która w dniu 15.04.2015r została również w drodze zawiadomienia przekazana do 

przewodniczącej rady miejskiej. Zaznaczyła, że w obydwu przypadkach o 

przekazaniu skargi do rozpatrzenia przez radę została zawiadomiona strona 

skarżąca, ponadto każde zawiadomienie miało uzasadnienie, dlaczego skarga zostaje 

przekazana do rady miejskiej. 
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Przewodnicząca Rady D. Gosławska – dodała, że osoba skarżąca została 

powiadomiona o późniejszym terminie rozpatrzenia skargi. Skargi były 

rozpatrywane na komisji jako jedna skarga, dlatego, że druga skarga nie wnosiła 

żadnych nowych elementów. 

 

Radny W. Dominik – z uwagi, że radca prawny ze zrozumiałych względów nie 

odniósł się do zarządzeń p.o dyrektora OSiR z dnia 25.03.2015r  i 10.04.2015r. 

poprosił o pisemną odpowiedź, czy te zarządzenia nie zostały wydane z 

naruszeniem prawa tj. bez podstawy prawnej. 

 

 

Radny A. Tokarz - złożył formalny wniosek o reasumpcję głosownia. 

 

Za wnioskiem w sprawie przeprowadzenia reasumpcji głosownia głosowało 9 

radnych, 4 radnych głosowało przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od głosu  

wniosek został przyjęty  

 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na p.o. Dyrektora 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku jako bezzasadnej głosowało 16 radnych, 2 

radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 60/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.7.  

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

 

Skarbnik K. Jagusiak – zgłosiła dwie autopoprawki polegające na poprawie zapisu w 

§ 1 ust. 1 poprzez dodanie <zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 do uchwały. Oraz 

poprawę zapisu w ust. 2< i plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych o kwotę 27.000,00zł  na zapis o kwotę 32.000,00zł.    

W zakresie załącznika Nr 1 proponuje się zmianę źródeł dochodów.  

Załącznik Nr 2 przedstawia zmiany w zakresie wydatków polegają na: 

 - przeznaczeniu kwoty 45.000,00zł na wydatki bieżące w zakresie ZDiGK  

-  przeznaczeniu kwoty 4.5000,00zł na projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi  

   gminnej ul. Parkowej w Białej, 

- przesuniecie środków  z Osiedla Nr 7 i 8 do odpowiednich działów  

- zdjęcie kwoty 11.325,00zł z urzędu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i  

  fundusz pracy  

- w dziale oświata i wychowanie przeznaczenie kwoty 20.000,00zł na koncepcję  

  zagospodarowania terenu przy Sz.P. Nr 1 w Kłobucku  
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- w dziale gospodarka komunalna w rozdziale oczyszczanie miast i wsi   

  przeznaczeniu kwoty 5.000,00zł na zakup koszy w tym przesunięcie kwoty 550,00zł  

  ze środków Osiedla Nr 7  

- w dziale oświetlenie ulic ujęcie zadania oświetlenie ul. Prosta, Ustronna, Ładna  

  Miła i Boczna w Kłobucku w zakresie środków Osiedla Nr 8  

- zwiększenia kwoty 35.000,00zł dotacji podmiotowej dla MOK w Kłobucku  

  związanej z zobowiązaniami pracowniczymi.  

- przeznaczeniu kwoty 20.000,00zł w drodze konkursowej na posadowienie Pomnika 

  im. J. Długosza.  

- zdjęciu kwoty 32.300,00zł w zakresie płac i pochodnych z OSiR. 

- zdjęciu kwoty 65.875,00zł z obsługi długu  

- przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 32.000,00zł związanej z dotacjami  

  celowymi z przeznaczeniem na konkursy dla Stowarzyszeń. 

Załącznik Nr 3 przedstawia podział kwoty 17.160,00zł z przeznaczeniem na 

poszczególne zadania zgłoszone przez Zarząd Osiedla Nr 1.  

 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszoną 

autopoprawką. 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015 

wraz z 3 załącznikami głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 61/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

 Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla ochotniczej straży pożarnej. 

 

Wydział OR A. Wierus – poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie na 

dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego w kwocie 30.000,00zł. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla 

ochotniczej straży pożarnej głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 62/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
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Pkt. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/IV/2014 Rady Miejskiej Kłobucku z dnia 

11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2015 r.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zgłosił autopoprawki polegające na poprawie zapisu 

projektu uchwały w § 1 ust. 2 w części III pkt 5 w kolumnie: Koszt ogólny w zł  

„ kwotę 198,500,00 zastępuję się kwotą 223.500,00zł poprzez poprawę na zapis: 

 Koszt ogólny w zł „ kwotę 198,500,00 zastępuję się kwotą 228.500,00 zł  oraz  

poprawę zapisu w § 1 ust. 3 w części VI w kolumnie: „ Koszt ogólny w zł” kwotę 

28.200,00zł zastępuje się kwotą 77.280,36 zł na zapis w brzmieniu: 

„ Koszt ogólny w zł” kwotę 28.200,00zł zastępuje się kwotą 72.280,36zł. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 

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

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zmianami 

zaproponowanymi przez burmistrza. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/IV/2014 Rady 

Miejskiej Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. głosowało 19 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 63/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

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

poparcia Rady Powiatu w Kłobucku wyrażającej negatywne stanowisko w sprawie 

znacznego zmniejszenia środków unijnych na działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału 

służb ratowniczych – Oś priorytetowa V, podkreślając, że zmniejszenie alokacji tych 

środków z kwoty 25.000.000 EURO do kwoty 2.000.000 EURO. Niekorzystna decyzja 

negatywnie wpłynie na plany dotyczące zakupu sprzętu ratowniczego w tym 

samochodów pożarniczych i innego specjalistycznego sprzętu do zwalczania 
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różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i ma 

posłużyć do przedstawienia stanowiska Gminy Kłobuck w tej sprawie. 

 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji 

środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 64/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - poinformowała, że z wnioskiem o 

nieodpłatne udostępnienie terenu działki gminnej ozn. Nr 5716/24 stanowiącej teren 

zieleńca miejskiego wystąpiło PWiK, które zamierza przystąpić do przebudowy 

istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki z budynku wielorodzinnego 

przy ul. Spokojnej w Kłobucku. Przypomniała, ze rada miejska podjęła Uchwałę Nr 

94/VIII/2011 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Kłobuck służebnością przesyłu. Według zapisu § 6 cytowanej 

uchwały obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck 

służebnością przesyłu na zasadach odmiennych wymaga podjęcia odrębnej uchwały 

Rady Miejskiej w Kłobucku wyrażającej zgodę na takie obciążenie.   

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kłobuck. 

głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 65/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
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Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że na wniosek Rady 

sołeckiej z Lgoty złożony w 2002r poparty podpisami ówczesnych właścicieli 

nieruchomości położonych wzdłuż ul. Polnej w Lgocie przystąpiono do opracowania 

i uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zakładał utworzenie 

nowych terenów budowlanych wzdłuż ul. Polnej wraz z rezerwacją terenu pod 

poszerzenie drogi gdyż obecna szerokość w granicach ewidencyjnych działki wynosi 

3m. W 2014 r dokonano podziału geodezyjnego tych działek poprzez wydzielenie 

gruntu potrzebne do poszerzenia drogi. Zaznaczyła, że części tych działek 

wydzielonych jest już zajęta pasem drogowym drogi gminnej. Projekt uchwały został 

przedstawiony radzie na sesji w dniu 11.12.2014r jednakże został wycofany z 

porządku obrad grudniowej sesji, z uwagi na złożony wniosek o wystąpienie do 

właścicieli gruntów, których grunty w części tworzą pas drogowy ul. Polnej w 

Lgocie o nieodpłatne przekazanie tych gruntów na mienie gminy. Zaznaczyła, że 

żadna z osób będąca właścicielem tych nieruchomości nie zaakceptowała możliwość 

bezpłatnego przekazania gruntu. Podjęcie uchwały umożliwi wykup gruntu o 

łącznej pow. 0,1008 ha i jednoczesne poszerzenie drogi do szerokości około 7,5m.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowych głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 

osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 66/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców i 

dzierżawców.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że niniejszy projekt 

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i dzierżawy 

na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kłobuck. Wykaz najemców i dzierżawców 

nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.  
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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 /. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i 

wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 

lat, na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców głosowało 19 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 67/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2015 

na terenie Gminy Kłobuck.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – wyjaśniła, że Ustawa Prawo Wodne art. 34 

a ust.1 nakłada na rady gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wykazu 

kąpielisk do 31 maja danego roku, w sytuacji, gdy zostanie złożony wniosek do 

końca grudnia roku ubiegłego. Wniosek taki został złożony przez Dyrektora OSiR-u 

w ustawowym terminie. Projekt uchwały zgodnie z Ustawą został podany do 

publicznej wiadomości. Ponadto w przedstawionej wersji projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez organy opiniodawcze tj. Sanepid, WIOŚ i 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz 

wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Kłobuck głosowało 19 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 68/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kłobuck.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – poinformowała, że przedstawiony projekt 

uchwały jest wynikiem zapisów art. 6 ust. 2 i 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i 
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porządku w gminach. Przypomniała, że uchwała o górnych stawkach została podjęta 

w 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że zmieniły się przepisy ustawy i sytuacja 

ekonomiczna na rynku został przygotowany niniejszy projekt uchwały w sprawie 

określenia górnych stawek za pojemniki, jakie funkcjonują w systemie gospodarki 

odpadami na terenie Gminy Kłobuck. Poinformowała, że górne stawki zostały 

ustalone dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zostali objęci systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi i są zobowiązani do indywidualnego 

zawarcia umów z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych oraz dla właścicieli posesji, których nieruchomości są wyposażone w 

zbiorniki bezodpływowe. Zwróciła uwagę, że określenie górnej stawki ma na celu 

uniemożliwienia wyjścia poza progi górnej granicy opłaty przedsiębiorcom 

funkcjonujący na terenie naszej gminy jak również w sytuacji, by przedsiębiorca 

działający na zlecenie burmistrza w kwestii odbioru odpadów komunalnych posesji 

miał wypłacone wynagrodzenie odzwierciedlone w projekcie uchwały, kiedy nie 

zostanie zawarta przez właściciela nieruchomości umowa, a burmistrz zostanie 

zobowiązany do wykonania zastępczego. Zaznaczyła, że projekt uchwały został 

umieszczony na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego 

oraz został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu /. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz Gminy Kłobuck głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 

radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 69/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina 

Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. 

Kierownik GOPS K. Janicka – poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 48/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r w 
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sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych „ Gmina Kłobuck dla 

rodziny- Karta Dużej Rodziny. Z uwagi, że załącznik Nr 2 do Programu otrzymuje 

nowe brzmienie zapisu dotyczącego OSiR w Kłobucku w brzmieniu 50% ulgi na 

bilety i karnety wstępu na krytą pływalnię w Kłobucku w godzinach 

ogólnodostępnych. Ponadto z uwagi na fakt, że GOPS udało się pozyskać kolejne 

porozumienia z podmiotami gospodarczymi, więc zgodnie z w/w Programem do 

Programu mogą przystąpić podmioty trzecie z terenu Gminy Kłobuck oferujące ulgi 

i zwolnienia dla rodzin wielodzietnych. Zaznaczyła, że na dzień dzisiejszy zostało 

zawarte porozumienie z szesnastoma podmiotami gospodarczymi. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny T. Wałęga – złożył gratulacje Kierownikowi GOPS z powodu rozszerzającej 

się listy podmiotów, które przystąpiły do Programu dla rodzin wielodzietnych 

„Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. Podziękował radym Rady 

Miejskiej za wcześniejsze przychylenie się do wniosku o podniesienie ulgi dla rodzin 

wielodzietnych z 30 % na 50 %. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 Rady 

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

rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” 

głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 70/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 460/XLII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej 

w Kłobucku . 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że w związku ze zmianami 

organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim dotyczącymi podziału zadań wykonywanych 

dotychczas na samodzielnym stanowisku ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej i 

powierzeniu wyżej wyszczególnionych obowiązków w zakresie zarządzania 

kryzysowego Zarządowi Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, zachodzi 

potrzeba dokonania stosownych zmian w statucie jednostki. 
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Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny A. Tokarz – odnosząc się do zmian w statucie ZDiGK w Kłobucku w kwestii 

dotyczącej włączenia w zakres obowiązków tego zakładu dodatkowych czynności 

Zarządzania Kryzysowego ze swojej strony chciałby wnieść sprzeciw, co do tego 

projektu. Z uzasadnieniem popartym obiektywną realną oceną możliwości 

kadrowych i fizycznych tego zakładu. Uważa, że na ten zakład nakłada się coraz 

więcej obowiązków bez dodatkowego zatrudnienia i środków finansowych. 

Obserwując od dłuższego czasu prace tego zakładu może stwierdzić z pełną 

odpowiedzialnością, że wykonywana praca przez tych ludzi chyba jest na granicy 

wytrzymałości psychicznej, gdyż te osoby są naprawdę obciążone pracą, a 

dodatkowo poprzez zimowe dyżury, dyspozycyjność w święta i w dni wolne od 

pracy, za które nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia tylko możliwość 

odbioru godzin. Przypomniał, że w prasie lokalnej był artykuł, w którym to 

burmistrz stwierdził, że ci pracownicy mało zarabiają i należy się im podwyżka 

zarobków. Zaznaczył, że zarządzanie kryzysowe nie jest bardzo poważną sprawą w 

Starostwie Powiatowym jest utworzony odrębny wydział kierowany przez 

Naczelnika. Osobiście uważa, że to przeciążenie fizyczne pracowników łącznie z 

dyrektorem odbije się kiedyś na jakości wykonywanej pracy. Przypomniał, że marcu 

2014r był nowelizowany Statut ZDiGK, gdzie zostało dołożonych już wiele zadań  

wówczas mówiono, że zostanie zwiększona ilość pracowników.  Uważa, że skoro jest 

kontynuacja władzy, a poprzedni burmistrz obiecał tej jednostce zatrudnienie 

dodatkowych pracowników i dodatkowe środki finansowe, więc to powinno zostać 

zrealizowane. Osobiście będzie przeciwny zmianie statutu ZDiGK. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że do końca nie może zgodzić się ze 

stwierdzeniem, że ZDiGK jest tak mocno obciążany zwłaszcza, gdy chcemy 

przystąpić do uporządkowania pewnych spraw związanych z ze zmniejszeniem 

zatrudnienia. Zmiana dotyczy przekazania pewnego wycinka zarządzania 

kryzysowego, a nie całego zakresu prac. Przekazany wycinek z zakresu zarządzania 

kryzysowego jest wstanie wykonać jeden z pracowników już zatrudnionych, tym 

bardziej, że sprzęt, który służy do zarządzania kryzysowego znajduje się w ZDiGK, 

który każdorazowo był uruchomiany przez pracowników ZDiGK, więc logiczne jest, 

aby to było w gestii jednej jednostki i było wykonywane sprawnie i dobrze. W 

odniesieniu, co do wypowiedzi odnośnie pracowników ZDiGK podtrzymuje 

stanowisko, że gdzie wykonywana jest najcięższa praca związana z utrzymaniem 

zimowym wykonywana praca przez tych ludzi powinna być bardziej doceniona.   

 

Radny Z. Bełtowski – zapytał, czy istnieje możliwość zatrudnienia na stałe 3-4 

pracowników sezonowych, ponieważ wśród tych pracowników są osoby chcące 
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pracować, które w wykonywaną prace wkładają dużo wysiłku, aby pozostałe osoby 

zmusić do pracy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w sezonie, gdy jest nawał pracy 

związanych z pracami porządkowymi tj. wykaszaniem traw i sprzątaniem ZDiGK 

stara się tą pracę wykonać poprzez zatrudnienie pracowników sezonowych (poprzez 

wykorzystanie osób z wyrokami sądowymi, czy z prac interwencyjnych). Osobiście 

staramy jest przeciwny zatrudnieniu dodatkowych 3 osób, ponieważ utworzenie 3 

kolejnych etatów będzie stanowiło koszt 100.000,00 zł rocznie na płace i pochodne 

 

Radny A. Nowak - dodał, że obrona cywilna jest poważną sprawą i stanowisko do 

spraw wojskowych powinno być silnie obsadzone. Osobiście jest przeciwny 

likwidacji tego stanowiska. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że mylona jest obrona cywilna z 

zarządzaniem kryzysowym. Obrona cywilna nadal pozostała w urzędzie. Natomiast 

zmianie uległy obowiązki, które zostały podzielone na kilku pracowników.  

Zaznaczył, że osoba zajmująca się dotychczas obroną cywilną nadal ma w swym  

zakresie obowiązków jedną część etatu poświeconą obronie cywilnej i sprawami 

związanymi z wojskowością, kolejna część obowiązków została przekazana dwóm  

pracownikom urzędu. Stanowisko nadal jest utrzymywane tylko został dokonany 

podział obowiązków na poszczególnych pracowników, a ZDiGK otrzymał tylko 

zarządzanie kryzysowe, czyli uruchomianie urządzeń, sprzętu i ludzi w momencie, 

kiedy zaistnieje taka potrzeba. Osoba dotychczas zajmująca to stanowisko obecnie 

pracuje w Wydziale GPN i jednoczenie wykonywaniu części zadań dotyczących 

zagadnień Obrony Cywilnej. Osobiście nie widzi żadnego zagrożenia w 

wykonywaniu tego zadania.  

 

Radny A. Tokarz – zastanawia się, dlaczego p.o dyrektor OSiR nie wystąpi do PUP o 

pracowników interwencyjnych czy stażystów, których mógłby zatrudnić do 

sprzątania targowiska. 

 

Radny Z. Bełtowski – uważa, że dyrektor ZDiGK powinien jasno określić czy 

potrzebne jest dodatkowe zatrudnienie. 

 

Radny J. Soluch  dodał, że za zarządzanie kryzysowe odpowiada burmistrz.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały sprawie zmiany Uchwały nr 460/XLII/2014 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu 

Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku głosowało 16 radnych, 2 radnych 

głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 71/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
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Pkt.18.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie 

powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. 

 

Radny A. Tokarz – odczytał treść uchwały. Poinformował, że ze względu na to, że 

zachodzi konieczność wprowadzenia dużej ilości zmian w statucie Komisja na 

posiedzeniu w dniu 12.05.2015r postanowiła zwrócić się do rady o wyrażenie zgody 

na opracowanie nowego statutu. Zwrócił uwagę, że w przypadku bardzo licznych  

zmian lub zmian, które naruszałyby spójność statutu albo w przypadku, gdyby 

statut był już wielokrotnie nowelizowany opracowuję się  projekt nowego statutu. 

Nowelizacja statutu nie może naruszać konstrukcji statutu w tym zwłaszcza zmiany 

dotychczasowej numeracji i kolejności paragrafów.     

 

Radca Prawny T. Głębocki - poinformował, że w przypadku zmiany prawa jakim 

jest statut będący aktem prawa miejscowego mamy do wyboru dwie podstawowe 

techniki legislacyjne, gdzie pierwsza polega na nowelizowaniu aktu,  a druga polega 

na zastąpieniu aktu, który wymaga zmiany nowym aktem, który by uwzględniał  

wszystkie uwagi do tego aktu. W przypadku drugiej procedury wymagana jest 

szczególna staranność po to, by ten akt był jak w najwyższym poziomie i w 

przyszłości był zabezpieczony przed koniecznością bardzo pilnych zmian. W 

odniesieniu do wyboru konkretnej techniki wyjaśnił, że jej wybór uzależniony jest 

przede wszystkim od zakresu i intensywności zmian. Natomiast jeśli zakres i 

intensywność jest duża to nie jest uzasadnione nowelizowanie aktu, ponieważ  

obowiązkiem organów gminy w odniesieniu do aktów prawa miejscowego jest ich 

ujednolicanie, który jest procesem bardzo  skomplikowanym z punktu widzenia 

prawnego dlatego, że wymaga dużo czasu przy ujednolicaniu tekstu, a poza tym 

czytelność tekstu ujednoliconego przy braku możliwości zmiany kolejności jednostek 

redakcyjnych i ich numeracji będzie powodował brak czytelności tego aktu. Ponadto 

cały proces opracowanego aktu ujednoliconego będzie musiał być dokonany zgodnie 

z zasadami techniki prawodawczej. Dlatego też obecnie widzi potrzebę skorzystania 

z formy drugiej, czyli poprzez zastąpienie obecnego statutu, który już wcześniej 

podlegał dwukrotnym zmianom i już powinien być opracowany tekst jednolity 

zastąpić nowym statutem opracowanym z uwzględnieniem zarówno poprzednich 

doświadczeń legislacyjnych związanymi z poprzednimi nowelizacjami statutu jak i 

wszelkich zgłaszanych postulatów ze strony zarówno pracowników urzędu jak i  ze 

strony poszczególnych radnych. Wówczas z legislacyjnego punktu widzenia będzie 

to najprostsze rozwiązanie, ponieważ w uchwale wprowadzającej nowy statut 

wprowadzony zostanie jednocześnie przepis derogacyjny, uchylający poprzednio 

obowiązujący statut. Natomiast, jeśli statut będzie ujednolicony wówczas będzie 

dużo więcej tekstu niż to, co się wydaje w związku ze zmianami. 
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Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

/ za głosowało 6 radnych, 4 radnych głosowało przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od 

głosu/. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny J. Soluch – poinformował, że uczestnicząc w ostatnim posiedzeniu komisji był 

za ujednoliceniem tekstu w nowym statucie, aby nie było wykreśleń i zmian zapisów 

w danym paragrafie, ale dopiero po przedstawieniu radzie w całości 

przeprowadzonej nowelizacji i wskazaniu, co zostało zmienione i w jaki sposób i 

dlaczego by rada miała możliwość porównania zapisów starego statutu z zapisami 

nowego. Tym bardziej, że sporządzany protokół z posiedzenia tej komisji wyraźnie 

wskazuje, co zostało w jakim punkcie zmienione. Natomiast, gdy obecnie Komisja 

Statutowa przystąpi do opracowywania nowego statutu radni nie będą widzieli, jaki 

nowy zapis został wprowadzony. Osobiście uważa, że rada powinna podjąć decyzje 

o stworzeniu nowego statutu dopiero wówczas, gdy zostanie przedstawiony radzie 

protokół z naniesionymi zmianami, jakie zostały naniesione w starym statucie.  

 

Radny A. Tokarz – powiedział, że nie chodzi o pracę tej komisji, chodzi również o 

wcześniejszą nowelizację tego statutu. Komisja przeanalizowała już cały statut, a z 

całego zakresu zmian wynika, że te zmiany będą daleko idące, a w obecności radcy 

prawnego zostało przeanalizowane 14 paragrafów.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że członkowie komisji podchodzą do tej pracy 

bardzo poważnie by to zostało zrobione dobrze i rzetelnie w tych pracach pomaga 

radca prawny. Uważa, że nie będzie najmniejszego problemu z zweryfikowaniem 

treść zmian posługując się starą i nową treścią statutu, co będzie dużo prostsze niż 

zapisy legislacyjne,  o których mówił radca prawny. Natomiast, jeśli rada nie wyrazi 

zgody na propozycję komisji cały ciężar pracy spocznie na pani sekretarz i radcy 

pranym.  

 

Radny J. Soluch – wyjaśnił, że jest za opracowaniem tekstu jednolitego statutu, ale 

dopiero po zaakceptowaniu wszystkich naniesionych poprawek. Natomiast nie 

rozumie, dlaczego członkowie komisji chcą nowy tekst skoro w takiej samej formie 

będą nanoszone poprawki jak te poprawki naniesione na ostatnim posiedzeniu 

komisji. Uważa, że radni powinni otrzymać treść zmian z każdego paragrafu, by po 

zaakceptowaniu zmian dopiero móc spisać to wszystko w jednolity nowy tekst. 
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Radca Prawny T. Głębocki – w odniesieniu do wypowiedzi radnego J. Solucha  

zakłada, że komisja będzie działała do samego końca w takim kształcie jakim została 

powołana czyli do spraw nowelizacji, a kiedy już zostanie przygotowany projekt 

zmiany wówczas dojdzie do uchwalenia nowego statutu. Uważa, że ta forma będzie 

lepszą od typowej nowelizacji. Zaznaczył, że przy nowelizacji są wykonywane dwie 

prace, ponieważ oprócz wskazania zmian w paragrafach zachodzi jeszcze kolejność 

ujednolicenia całego tekstu statutu i to stanowi uciążliwość dla radcy prawnego, 

który będzie to musiał fizycznie sam zrobić. 

 

Radny W. Dominik – powiedział, że komisja dostosuje się do woli rady. Niemniej 

jednak radny stawia na szali czas czytania nowego i starego statutu przez radnego z 

miesiącami pracy członków komisji i radcy prawnego.  

 

Radny M. Woźniak – zgłosił wniosek o przełożenie głosowania nad projektem 

uchwały do czasu opracowania wszystkich zmian.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – zwrócił uwagę, że komisja została powołana do 

nowelizacji statutu, która teoretycznie powinna pracować nad nowelizacją statut i na 

koniec pracy przedstawić radzie projekt nowelizacji statutu. Natomiast jeśli ta 

komisja miałaby przygotować nowy projekt statutu wówczas taka delegacja 

powinna pochodzić od rady.   

 

Radny J. Soluch – powiedział, że głównie chodzi o to by radni najpierw poznali 

wprowadzone zmiany i dopiero po ich zaakceptowaniu została podjęta uchwały. 

Uważa, że niniejsza uchwała podejmowana jest za wcześnie, ponieważ z chwilą 

podjęcia uchwały komisja zostanie automatycznie upoważniona do opracowania 

nowego statutu. Osobiście jest za tym, aby komisja nadal pracowała na 

dotychczasowych zasadach nie ujednolicając zapisów statutu.  

 

Radny A. Tokarz – poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie różnicy zapisu,  

pomiędzy tekstem jednolitym a tekstem ujednoliconym. 

 

Radny T. Wałęga – zapytał, czy ten projekt uchwały w przedstawionej postaci 

radnym może być głosowany. Zwrócił uwagę, że w tytule uchwały jest zapis 

powołanie komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck, a zapis w paragrafie 1 ust. 

1 odnosi się do opracowania Statutu Gminy.   

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg - odpowiedział, że w tytule niniejszej uchwały 

został podany tytuł zmienianej uchwały Nr 18/IV/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie 

powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. Natomiast zapis § 1  ust. 1 

i wskazuje zmiany w tytule uchwały.  

Osobiście uczestniczył w opracowaniu statutu w poprzednich kadencjach jak 

również w poprzedniej kadencji przy nowelizacji statutu. Zwróć uwagę, że przy 
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nowelizacji musi być naniesiona każda najdrobniejsza zmiana, która również musi 

zostać literalnie dokładnie opisana językiem legislatora. Uważa, że dotychczasowy 

sposób nanoszenia zmian jest prawidłowy gdyż po skończeniu pracy nad tekstem 

statutu w protokole zostaną wszystkie zmiany wykazane, więc w razie niejasności 

przed uchwaleniem statutu zawsze będzie istniała możliwość ich wyjaśnienia.    

 

Radny A. Tokarz- zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tym punkcie . 

  

 

Za zamknięciem dyskusji w tym punkcie głosowało 17 radnych, 1 osoba głosowała 

przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Wniosek został przyjęty  

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 z dnia 

11.12.2014r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck 

głosowało 6 radnych, 6 radnych głosowało przeciwko, 7 radnych wstrzymało się od 

głosu.   

Uchwała nie została podjęta 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny - Brzozowskiego. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poinformowała, że z wnioskiem o nadanie 

pośmiertne tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kłobuck, jako wyraz 

szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz Gminy 

Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny- Brzozowskiego wystąpiło 

Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka w dniu 17.02.2015r . Wniosek został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Nadawania Odznaki na posiedzeniu komisji w dniu 

08.05.2015r.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik – przypomniał, że przez komisję opiniującą wniosek zostały 

zgłoszone dwa wnioski do treści zapisów poprzedniej uchwały, z których jeden  

dotyczył poprawy literówki, a drugi wejścia w życie uchwały, będącej  podstawą tej 

uchwały poprzez znowelizowanie zapisu na zapis uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia uchwały.  
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Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ zapis w § 

16 został już usunięty w związku z prawomocnym rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Śląskiego. Zwrócił uwagę, że w opinii prawnej została zawarty link do 

ciekawej opinii prawnej dostępnej w Internecie do przeczytania, której zaprasza 

osoby zainteresowane, a z którego wynika, że uchwała nie musi zawierać żadnego 

zapisu, a nawet wręcz jest powiedziane, że dobrze by było gdyby nie zawierała, bo 

zapis z dniem podjęcia jest tak naprawdę mylący. W związku z tym sprowadza się 

do tego, że uchwały nie będące aktem prawa miejscowego nie powinny mieć 

zdaniem autora w ogóle paragrafu dotyczącego wchodzenia w życie, ponieważ one 

wchodzą w życie z chwilą wyrażenia woli przez radę w odpowiedni sposób 

zaprotokołowany już ta wola powoduje, że to się staje obowiązującym prawem. 

Niemniej jednak cały czas należy pamiętać, że jest to prawo, które obowiązuje w 

strukturze wewnętrznej gminy. Natomiast skoro w tym przypadku wojewoda 

orzekł, że mamy do czynienia z takim aktem to tym samym on obowiązuje od chwili 

kiedy rada podjęła taką uchwałę. Wojewoda bardzo często wskazywał, że jeśli jest 

uchylany ostatni paragraf to musi być cała uchwała uchylona. Wojewoda nie 

skorzystał z tej możliwości, dlatego, że gdyby była sytuacja odwrotna, że 

przechodzilibyśmy z zapisu wchodzi w życie z dniem podjęcia na zapis wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tego nie dałoby się zrobić w ten sposób 

dlatego, że ten zapis musi być zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych. 

Natomiast, jeśli mamy sytuację odwrotną, czyli przechodzimy z zapisu wchodzi w 

życie po upływie 14 dni, który to zapis jest kwestionowany przez wojewodę i 

przechodzimy na treść normatywną, że wchodzi niezwłocznie zaraz po podjęciu to 

w tym momencie nie ma konieczności żeby taki zapis w uchwale bezwzględnie 

pojawił. Wojewoda tak naprawdę zakwestionowała tylko jeden paragraf tej uchwały. 

 

Radny W. Dominik – w odniesieniu do wyjaśnienia przez radcę prawnego uważa, że 

dla takiej przejrzystości tego naszego prawodawstwa na stronach BIP powinien 

pokazać się ten tekst bez zapisu paragrafu 16, który jest mylący. Jak również to, ze 

niniejszy projekt uchwały powinien być również bez zapisu § 2 .  

 

Za przyjęciem projektu sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego 

Obywatela Gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny - Brzozowskiego 

głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 72/X/2015 z dnia 26.05.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

  

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka S. Piątkowska – podziękowała za 

szczególne wyróżnienie, jakim w dniu dzisiejszym obdarzono doktora Teofila 

Władysława Belina – Brzozowskigo poprzez nadanie tytułu Honorowego Obywatela 

Gminy Kłobuck.   
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Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że na posiedzeniu 

Komisji Edukacji został zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały intencyjnej o nadaniu 

im.  doktora Teofila Władysława Belina – Brzozowskiego Rejonowemu Szpitalowi w 

Kłobucku.    

 

Pkt.20.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

/umieszczono na stronie internetowej za rok 2014/. Zakładka – Sprawozdania 

 

Kierownik GOPS K. Janicka - poinformowała, że sprawozdanie z zasobów pomocy 

społecznej składane jest corocznie zgodnie z art. 16 a pkt. 4 ustawy z dnia 20.03.2004 

z póż, zm. W przedstawionych zasobach umieszczone są wszystkie zadania, które 

wykonuje GOPS począwszy od sytuacji demograficznej, która zostaje przedstawiona 

zgodnie z danymi z banku danych lokalnych GUS poprzez wszystkie świadczenia 

biorców współpracy z organizacjami do jakich biorców trafiają świadczenia.  

 

Pkt.21.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Nie zgłoszono. 

 

Pkt.22.  

Sprawy różne 

 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska - poinformowała o następujących sprawach  

                     - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło odwołanie do uchwały w  

                       sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

                       przestrzennego Gminy Kłobuck dot. działki Nr 97/2 poł. w Kłobucku  

                       obręb Zagórze. 

                     - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze  

                       nr 1/2015r z dnia 07.05.2015r o usunięcie naruszenia prawa w związku 

                       z naruszeniem art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 37  

                       ustawy o samorządzie gminnym oraz § 7 statutu Osiedla nr 1.  

                     - wpłynęło zaproszenie na IV Kongres Regionów, które odbędzie się w  

                       dniach 16-18.06.2015r. we Wrocławiu. 

                    - wpłynęła informacja nt. organizowanego szkolenia dla radnych na 

                       temat Budżet wieloletnia prognoza finansowa i podstawy finansów   

                       publicznych dla radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

                    - wpłynęło zaproszenie do wzięcia udziału w II Samorządowym Forum 

                       Województwa Śląskiego w ramach VIII Forum Nowej Gospodarki,  

                       które odbędzie się w dniu 12.06.2015r w parku Naukowo  
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                    Technologicznym Euro- Centrum.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – zaproponował, aby do pracy do 

ZDiGK były kierowane osoby, które mają zadłużenia wobec gminy by te osoby miały 

możliwość odrobienia tego długu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że są podejmowane próby zatrudnienia  

osób mających zaległości czynszowe, ale nie można każdej osoby za zaległości 

czynszowe skierować do takiej pracy, bo nie każda z tych osób ze względu na stan 

zdrowia nadaje się do takiej pracy. Podejście do tej kwestii jest jednoznacznie tam 

gdzie jest osoba,  która nie ma pracy korzysta z zasiłku, a  jednocześnie nie płaci za 

lokal socjalny ma możliwość odpracowania tego czynszu w ZDiGK.  Niemniej 

jednak  do takiego przypadków należy podejść indywidualnie . 

Z okazji Dnia Matki złożył życzenia wszystkim matkom z gminy,  oraz 

samorządowcom  z okazji jutrzejszego  święta 25lecia samorządności. 

 

Pkt.23.  

Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku   

 

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1515  zamknęła obrady X  

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Protokołowała: 

M. Wrona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(…) - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., Poz. 1182)


