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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji z dnia 23.06.2015r. 

     / 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 skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i 

      Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.  

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

      Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

       finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck . 

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

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

       pożarnej. 

 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i wdrażania „Planu gospodarki 

       niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck” zrealizowanego w ramach Priorytetu IX 

       Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, 

       Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany 

        gospodarki niskoemisyjnej (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego  

        ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  

        Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

        /projekt uchwały wraz z załącznikiem umieszczony został na stronie   

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

        Lokalne –projekty uchwał, Sesje VII kadencja RM 2014-2018, projekty uchwał  

        na XII Sesję (18.08.2015r.) oraz do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

  12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

         odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

  13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

         przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej. 

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

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

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

   15. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

          informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019 

   16. Wolne wnioski i oświadczenia. 

   17. Sprawy różne 

   18.  Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

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


Porządek obrad Sesji po zmianach:  

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji z dnia 23.06.2015r. 

     / 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.  Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  5. Interpelacje i zapytania radnych. 

  6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i 

       Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.  

  7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

       przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej godz. 1400 

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

       Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

       finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck . 

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

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

       pożarnej. 

 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i wdrażania „Planu gospodarki 

       niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck” zrealizowanego w ramach Priorytetu IX 

       Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, 

       Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany 

        gospodarki niskoemisyjnej (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) Współfinansowanego  

        ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  

        Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

       /projekt uchwały wraz z załącznikiem umieszczony został na stronie  

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

        Lokalne –projekty uchwał, Sesje VII kadencja RM 2014-2018, projekty uchwał  

        na XII Sesję (18.08.2015r.) oraz do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

  12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

        odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

  13. 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”. 

  14. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

         informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019 

  15.  Projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w  

         wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

  16. Wypracowania stanowiska Rady Miejskiej Kłobucku w sprawie ustalenia 

         rozkładu godzin pracy aptek ogólno- dostępnych na terenie miasta Kłobuck 

  17. Wypracowania stanowiska Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie wezwania do 

        usunięcia naruszenia prawa z dnia 2.08.br. dokonanych uchwałą Nr 60/X/2015r  

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


   18. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

   19. Wolne wnioski i oświadczenia. 

   20. Sprawy różne 

   21. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

Pkt. 1.  

Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 1200 otworzyła 

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

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec 

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

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Pkt.2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – w imieniu Burmistrza poprosiła o wprowadzenie do 

porządku obrad sesji:  

- projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w  

  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Radny J. Soluch –w imieniu Klubu Koalicji Samorządowej poprosił o wprowadzenie 

do porządku obrad sesji: 

- wypracowanie stanowiska Rady Miejskiej Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu 

   godzin pracy aptek ogólno dostępnych na terenie miasta Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poprosiła o zmianę kolejności 

procedowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej. 

 

Radny W. Dominik – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt. 

-  wypracowanie stanowiska Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie wezwania do 

   usunięcia naruszenia prawa z dnia 2.07.2015 dokonanych uchwałą Nr 60/X/2015r z  

   dnia 26.05.2015r. w sprawie rozpatrzenia skarg na p.o Dyrektora OSiR w Kłobucku.  

 

Radny T. Wałęga – w odniesieniu do wniosku Klubu Koalicji Samorządowej uważa, 

że sprawa ustalenia dyżurów aptek jest właściwością samorządu powiatowego. 

Wobec powyższego nie wie, nad czym miałaby dzisiaj procesować rada i czy to 

będzie uchwała mająca charakter intencyjny czy tylko zostanie przeprowadzona 

dyskusja po wprowadzeniu tego punktu. 

 

   



Radny J. Soluch – odpowiedział, że chodzi o wypracowanie samego stanowiska w 

sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta 

Kłobuck,  a uchwała zostanie podjęta przez radę powiatu.   

 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej głosowało 19 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu  

Punkt został wprowadzony jako pkt 15 

 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji pkt. wypracowania stanowiska Rady 

Miejskiej Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno- 

dostępnych na terenie miasta Kłobuck głosowało 14 radnych, 4 radnych głosowało 

przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu  

Punkt został wprowadzony jako pkt 16. 

 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji pkt. wypracowania stanowiska w 

sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa z wniosku radnego W. Dominika  

głosowało 11 radnych, 6 radnych głosowało przeciwko, 3 osoby wstrzymała się od 

głosu  

Punkt został wprowadzony jako pkt 17. 

 

 

Za zmianą kolejności procedowania punktu 13 projektu uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. 

Szkolnej głosowało 19 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów 

wstrzymujących się nie było.  

Porządek został wprowadzony jako pkt. 7 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła o przesunięcie pkt 4. 

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy jako pkt 18. 

 

 

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

wwpprroowwaaddzzoonnyymmii  zzmmiiaannaammii  głosowało 18 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 2 

radnych wstrzymało się od głosu/. 

Porządek został przyjęty.  

 



Pkt.3.  

Przyjęcie protokołu z XI Sesji z dnia 23.06.2015r. / projekt protokołu umieszczono na stronie 

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

– projekty protokołów z Sesji i Komisji Rady Miejskiej. 

 

Za przyjęciem protokołu z obrad XI Sesji z dnia 23.06.2015r głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

Pkt.4. 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Mieszkaniec Kłobucka Płonka – poruszył następujące sprawy: 

- zapytał, kiedy zostanie wykonany chodnik przy ul. Andersa w Kłobucku, o którego 

  wykonanie prosił w dniu 22.06.2011r.  

- kiedy zostanie ustawiony znak zakazu na przedłużeniu ul. Dąbrowskiego aż do ul.  

  Kochanowskiego, o którego ustawienie również wnioskuje od 2011. Zaznaczył, że 

  w tej kwestii została wydana zgoda Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego.  

  Zastanawia się, po co został urządzony parking na 50 stanowisk przy zbiegu ul. 

  Różanej i ul. Kochanowskiego skoro nikt z działkowiczów tam nie parkuje.  

- poprosił o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa osób pieszych w tym 

  dzieci poruszających się na ulicy Dąbrowskiego, po której bardzo często pojazdy  

  samochodowe przejeżdżają z bardzo dużą prędkością. Zaproponował  

  zamontowanie progów spowalniających, jakie zostały zamontowane na ul. Rómmla  

  w Kłobucku.  

- zwrócił uwagę, że na tablicach ogłoszeniowych na terenach osiedli nie są 

   umieszczane ogłoszenia o terminie sesji.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – w kwestii ustawienia znaku odpowiedział, że 

zostanie udzielona odpowiedź pisemna. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że przebudowa ul. Andersa 

będzie polegała na budowie chodnika. Niemniej jednak na realizacje tej inwestycji 

muszą znaleźć się wolne środki w budżecie na konkretny rok budżetowy, które 

zostaną uchwalone zgodnie z procedurą budżetową. Zaznaczyła, że podobnych 

wniosków na budowę chodnika na terenie całej gminy jest bardzo dużo.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - w odniesieniu do informacji o 

terminie planowanej sesji odpowiedziała, że taka informacja umieszczana jest na 

stronie BIP Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń przed urzędem, takie 

zawiadomienie otrzymują również wszyscy radni, przewodniczący zarządów osiedli 

i sołtysi, więc powieszenie takiego zawiadomienia na tablicy na terenie danego 

sołectwa, czy osiedla będzie w gestii jego przedstawiciela.  

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


Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 9 Z. Sukiennik – poruszył następujące sprawy: 

-  w nawiązaniu do ul. Polnej w Kłobucku przypomniał, że po raz trzeci przez 

    osiedle przeznaczone zostały środki osiedlowe na wykonanie projektu na 

    położenia kostki brukowej, której do tej pory jak nie było tak nie ma. Korzystając z  

    obecności poprzedniego burmistrza powiedział, że przykro jest, gdy nie ma  

    środków finansowych na położenie 150m2 kostki, gdy na budowę separatora przy 

    ul. Staszica przez osiedle została wyasygnowana kwota 30 tyś zł, którego 

    wybudowanie w tym miejscu było pomysłem beznadziejnym.  

 -  poinformował o zaśmiecaniu terenu osiedla różnego rodzaju ulotkami i 

    ogłoszeniami. Zapytał, czy istnieje możliwość wprowadzenia zakazu wieszania  

    takich informacji na terenie osiedla.  

 -  poinformował o zaśmiecaniu terenu osiedla różnego rodzaju ulotkami i  

    ogłoszeniami. Zapytał, czy istnieje możliwość wprowadzenia zakazu wieszania  

    takich informacji na terenie osiedla.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że położenie kostki jest również 

zadaniem inwestycyjnym, na którego realizację muszą znaleźć się wolne środki w 

budżecie na konkretny rok budżetowy zgodnie z procedurą budżetową. O 

przystąpieniu do realizacji wniosku będzie decydowała rada i komisje, które będą 

przygotowały budżet na kolejny rok. Natomiast nie zgadza się z wypowiedzią, po co 

został wykonany przy ul. Staszica w Kłobucku separator, ponieważ jest to 

przygotowanie do budowy w przyszłości kanalizacji deszczowej. Wyjaśniła, że 

gdyby podczas przebudowy drogi wojewódzkiej ul. Staszica nie został wykonany 

separator gmina na długie lata miałaby zablokowaną realizację inwestycji, na którą 

ma już wykonaną dokumentację, ponieważ przebudowa ul. Staszica była wykonana 

z udziałem środków unijnych i musi być zachowana trwałość tego projektu przez 

minimum 5 lat od otrzymania ostatniej płatności od Unii Europejskiej. Wykonany 

został minimalny zakres umożliwiający włączenie się do drogi wojewódzkiej. 

Zaznaczyła, że na dzień dzisiejszy przez separator spływa już część wody.  

 

Przewodniczący Nr 9 Osiedla Z. Sukiennik – w odniesieniu do stwierdzenia, że 

przez separator spływa już część wody poinformował, że woda popłynie siłą 

grawitacji skręci w ul. Mickiewicza i nie wpłynie do ul. Staszica tylko do ul. 

Częstochowskiej. Natomiast separator miałby prawo bytu, ale na początku ul. Polnej 

od strony pól wówczas zostałaby rozwiązana sprawa zalewanego terenu. W kwestii 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie osiedla poinformował o 

konieczności ustawienia dwóch znaków zakazu i postoju na odcinku od ul. Staszica 

do ul. Mickiewicza, gdzie przez zaparkowane pojazdy utrudniona jest widoczność 

przy wyjeździe od strony ul. Polnej i ul. Ogrodowej przy skręcie w stronę Staszica w 

kierunku ronda. Poprosił o pomoc i interwencję w tej sprawie.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że w tej sprawie został już 

wykonany projekt organizacji ruchu drogowego, została wydana pozytywna opinia 



policji i zarządu osiedla. Jeśli otrzymamy pozytywną opinię ze starostwa 

powiatowego i po przeznaczeniu odpowiednich ilości środków finansowych znaki 

zostaną zakupione i ustawione. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 2 B. Błaszczykowski – w nawiązaniu do poprzednio 

obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poinformował, 

że problem związany z odbiorem odpadów komunalnych był bezproblemowy, gdy 

ich odbiorem na dużej części miasta zajmowało się Przedsiębiorstwo z Bełchatowa. 

Natomiast nowa ustawa spowodowała, że nie ma takiej możliwości, aby śmieci z 

terenu gminy były dowożone na wysypiska i do spalarni na obcym terenie. Poprosił 

Posła J. Sądla o zajęcie się w przyszłej kadencji Sejmu RP o zmianą zapisu tego 

punktu. Zwrócił się do Kierownika Wydziału GOR w kwestii dotyczącej regulaminu 

PSZOK Poinformował o utrudnieniach, jakie napotkał przy oddaniu drukarki do 

utylizowania na PSZOK. Uważa, że ten regulamin, który został opracowany w lipcu 

2013r, należy znowelizować. Przytoczył zapis punktu:  

- pkt-u 8 do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie osoby z terenu Gminy 

  Kłobucku oraz osoby świadczące usługi transportu, odpady przyjmowane są 

  nieodpłatnie po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu uiszczenia opłaty za  

  gospodarowanie odpadami. Zapytał, kto ma wydać taki dokument, że osoba nie  

  zalega z opłatami za śmieci i ile to będzie kosztowało.  

Zapytał, od kiedy kierownik i pracownicy mają prawo legitymowania tych osób, 

skoro są to dane wrażliwe, a są umieszczane w rejestrze. Uważa, że powinno 

wystarczyć tylko oświadczenia tej osoby. Osobiście uważa, że ten zapis nie jest 

zgodny z prawem i należy go zmienić. Tym bardziej, że w punkcie 12 istnieje zapis, 

że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do realizacji celów systemu zbiórki 

odpadów od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w 

celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do PSZOK. 

Zwrócił uwagę, że dane czy mieszkaniec płaci za odpady ma gmina, a osoba 

przyjmująca odpady powinna mieć bezpośredni dostęp do tej bazy. Natomiast  

odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia 

odpadów na PSZOK. Poprosił o informacje ile jest zatrudnionych osób w PSZOK i 

jaki jest ich zakres powierzonych obowiązków. Ponadto uważa, że regulamin PSZOK 

powinien być opublikowany nie tylko w Internecie, ale również na tablicach 

ogłoszeniowych i przy boksach, aby wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani, co 

mogą dostarczyć na PSZOK i w jaki godzinach jest czynny.  

 

Poseł RP J. Sądel – odpowiedział, że ustawa jest bardzo szkodliwa, uciążliwa i 

kosztowna dla społeczeństwa i nadaje się do poprawy. W odniesieniu do zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego poinformował, że weszła w życie ustawa 

umożliwiająca zbiórkę takiego sprzętu w marketach.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – wyjaśniła, że PSZOK nie podlega pod 

Wydział GOR tylko pod ZDiGK. W odniesieniu do zgłoszonych uwag, jeśli chodzi o 



regulamin wyjaśniła, że regulamin został przygotowany w 2013 r przez Wydział 

GOR, kiedy jeszcze PSZOK nie funkcjonował w takim wyglądzie w jakim jest 

obecnie. Została już zasygnalizowana potrzeba zmiany zapisu regulaminu do 

sytuacji obecnej, ale to już będzie leżało w gestii dyrektora ZDiGK.  

Poinformowała, że radca prawny nie tylko podpisał się pod projektem uchwały, ale 

również zna treść regulaminu, którego treść w pełni została zaakceptowana, 

ponieważ regulamin jest załącznikiem uchwały.  

W odniesieniu do zgłoszonych uwag o ochronie danych osobowych zapewniła, że 

wszystkie dane osobowe, które są pozyskiwane poddane są ochronie, ponieważ 

system został zgłoszony do GIODO. Ponadto nikt nie wymaga zaświadczenia, które 

wymagałyby ponoszenia dodatkowej opłaty, zachodzi jedynie konieczność  

przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty za śmieci, ponieważ PSZOK stworzony 

został z funduszy gospodarki odpadami komunalnymi,  a środki finansowe 

pochodziły od naszych mieszkańców  w związku z czym zachodzi konieczność 

okazania się dowodem osobistym  by ten PSZOK służył tylko mieszkańcom naszej 

gminy. Przypomniała, że gdy był tworzony regulamin nie było jeszcze łącza 

komunikacyjnego systemu, który pozwalałby na sprawdzenie przez pracownika 

PSZOK, czy osoba jest w bazie danych jako osoba, która umieściła opłatę, dlatego też 

pojawił się taki zapis w regulaminie.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że do obsługi PSZOK przyznany 

został 1 etat. Na PSZOK przyjmowane są odpady od wtorku do soboty. Natomiast 

możliwość sprawdzenia przez pracownika, czy osoba umieściła opłatę istnieje tylko 

do piątku. Niemniej jednak wymagane jest przedstawienie dowodu osobistego i 

dowodu uiszczenia opłaty by praca była wykonywana zgodnie zapisami 

obowiązującego regulaminu PSZOK.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 2 B. Błaszczykowski – dodał, że do legitymowania osób 

wyznaczone są odpowiednie instytucje wobec powyższego pracownicy nie mają  

prawa żądać od tych osób dowodu osobistego, powinno wystarczyć oświadczenie tej 

osoby o zgodności podanych potrzebnych danych. Uważa, że ten zapis powinien 

zostać jak najszybciej usunięty, ponieważ zapis musi być zgodny z prawem. Ponadto 

uważa, że należy zastanowić się nad koniecznością prowadzenia tego rejestru i 

komu jest on potrzebny. Zastanawia się, co robią ze śmieciami te osoby, które nie 

chcą podać swoich danych lub nie miały zaświadczenia. Uważa, że wszystkie śmieci 

powinny być zbierane, powinien zostać wypracowany taki system, aby taka osoba 

nie odjechała ze śmieciami i nie wyrzuciła ich po drodze.  

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – poruszyła następujące sprawy: 

- zapytała, jaka została podjęta decyzja odnośnie Kółka Rolniczego w Łobodnie.  

- w imieniu mieszkańców poprosiła o podanie konkretnych dat dotyczących 

   realizacji projektu budowy ronda, poprosiła o pisemną odpowiedź.  

-  poprosiła o wymianę tablic ogłoszeniowych.   



-  poprosiła o zwrócenie się do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

   w sprawie oczyszczenia rzeki przepływającej przez Sołectwo Łobodno.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - w odniesieniu do Kółka Rolniczego odpowiedział, że 

odbyły się dwa przetargi, na których nie został wyłowiony oferent obecnie zostanie 

ogłoszony trzeci przetarg. Niemniej jednak jest to własność gminy i o teren będą 

dbały nasze służby. W kwestii ronda odpowiedział, że niedawno uczestniczył w 

zebraniu rady sołeckiej Łobodna, na którym ten temat był szczegółowo omawiany. 

Przypomniał, że w piątek odbędzie się spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, więc jeśli spotkanie nie zostanie odwołane na pewno będziemy 

posiadać więcej informacji nie tylko dotyczących ronda i terminów przetargów, ale 

całej koncepcji dotyczących przebudowy całego odcinka DK 491 i 492. W kwestii 

tablic odpowiedział, że zostały zamówione nowe tablice, które będą sukcesywnie 

wymieniane we wszystkich sołectwach, osiedlach przez pracowników ZDiGK. W 

odniesieniu do oczyszczenia rzeki odpowiedział, że gmina już wielokrotnie zwracała 

się do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o oczyszczenie rzek. 

Niemniej jednak z uwagi na brak środków finansowych zadanie to nie jest 

realizowane przez tą instytucję.  

 

Członek Zarządu K. Nowak – w odniesieniu do ustawy śmieciowej poinformował, 

że mimo wielu mankamentów, jakie ta ustawa miała dzisiaj ustawa funkcjonuje w 

miarę właściwie zwłaszcza PSZOK, który już spełnia swoją rolę, a którego jeszcze nie 

mają ościenne gminy. Jako mieszkaniec zapytał, kiedy zostanie przeprowadzona 

dezynfekcja pojemników na odpady biodegradowane, z których wydziela się 

nieprzyjemny zapach jak również są siedliskiem dla wszelkiego rodzaju owadów. 

Poprosił o zwrócenie się do przedsiębiorczy o wywiązanie się z warunków umowy, 

ponieważ dezynfekcja pojemników miała być przeprowadzana 1 raz na pół roku. W 

nawiązaniu do zapisów regulaminu, o których wspomniał przewodniczący osiedla 

zwrócił uwagę, że nie wiadomo jest jak rozwiązać ten problem, ponieważ jeśli w 

regulaminie jest mowa, że PSZOK jest dla mieszkańców Gminy Kłobuck to, na jakiej 

podstawie zostanie zidentyfikowana osoba, która przywiezie odpady na PSZOK w 

związku z tym należy zastosować jakieś rozwiązanie dotyczące identyfikacji takiej 

osoby.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak - poinformowała, że czyszczenie 

pojemników w boksach odbyło się 31.07.2015r.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że gmina będąc przed przetargiem chcąc poznać 

opinie mieszkańców, co do prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi 

przygotowała anonimową ankietę za pomocą, której mieszkańcy mogli się 

wypowiedzieć, co do jakości usług lub zmiany pewnych zapisów. Zwrócił uwagę, że 

na ponad 14.000 tyś. uprawnionych osób wpłynęły tylko 4 ankiety.  

 



Sołtys Smug S. Zych – poruszył następujące sprawy;  

- zapytał, starostę, kiedy zostanie zrobiony chodnik przy ul. Szkolnej w Kłobucku  

- poprosił o ujęcie w przyszłorocznym budżecie wykonanie nakładki ul. Witosa w  

  Kłobucku.  

- podziękował Dyrektorowi ZDiGK za wykonane prace w Sołectwie Smugi.  

 

Członek Zarządu K. Nowak – w odniesieniu do ul. Szkolnej odpowiedział, że w 

ubiegłym roku został wykonany I etap budowy tej ulicy. Niemniej jednak nadal 

prowadzone są rozmowy, aby kolejny odcinek ul. Szkolnej wraz z budową chodnika 

został zrealizowany jako zamykający pewny etap ul. Szkolnej. Osobiście doskonale 

zdaje sobie sprawę jak niebezpieczne jest przejście na tym odcinku drogi ul. Szkolnej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii ul. Witosa odpowiedział, że prace, które są 

obecnie wykonywane są pracami przygotowującymi do położenia nakładki, 

ponieważ aby przystąpić do położenia nakładki trzeba tą drogę najpierw 

odpowiednio odwodnić. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – zapytał starostę, jakie zostały poczynione 

nowe działania w kierunku urządzenia miejsc parkingowych przed ośrodkiem 

zdrowia i wyznaczenia przejścia dla pieszych naprzeciwko ośrodka zdrowia przy ul. 

Staszica w Kłobucku. W odniesieniu do tablic ogłoszeniowych zapytał, czy istnieje 

możliwość przeprowadzenia sondażu wśród firm, które chciałyby na terenie osiedla 

postawić swoją tablicę informacyjną przy okazji ze swoją reklamą. Wówczas miasto 

nie musiałoby wykładać pieniędzy na konserwacje takiej tablicy. Poprosił dyrektora 

ZDiGK o wykoszenie terenu w obrębie Zakrzewa stanowiącego skrót przejścia 

pomiędzy ul. Zakrzewską, a ul. Hallera. Zakłada, że szansa na powstanie drogi 

łączącej ul. Zakrzewska z ul. Hallera jest znikoma, chociaż wiele osób byłaby 

zainteresowana jej powstaniem. Natomiast przeciwnicy powstania tej drogi, 

obawiają się, że tą drogą będą przejeżdżały TIR. Osobiście uważa, że nie powinno 

być żadnego problemu, gdyby na tej drodze zostały zamontowane poprzeczne 

spowalniacze utrudniające ruch po tej drodze TIR-om. Dodał, że gdyby ten 

przesmyk został zrobiony, gdy była budowana ul. Staszica wówczas rozwiązałby 

wiele spraw drogowcom i mieszkańcom.  

 

Członek zarządu K. Nowak – w kwestii przejścia dla pieszych odpowiedział, że 

została przesłana odpowiedź ZDW, w której nie wyrażono zgody na jego lokalizację 

w tym miejscu, co nie oznacza, że sprawa zostanie zakończona, ponieważ nadal 

będziemy czynić starania, aby przejście w tym miejscu zostało wyznaczone. Dodał, 

że ZDW powołuje się na obowiązujące przepisy, że przejścia dla pieszych muszą być 

od siebie w odległości, co najmniej 100m. W odniesieniu do poprawy nawierzchni 

przed ośrodkiem zdrowia odpowiedział, że osobiście zwrócił się dyrektora ZOZ o  

doraźnie wyrównanie nawierzchni, ponieważ Dyrekcja ZOZ nosi się z zamiarem 

przebudowy całego parkingu przy Pogotowiu ratunkowym jak również przy ZOZ. 



Obecnie przygotowywany jest kosztorys na realizację tego zadania, więc na pewno 

to zostanie zrobione estetycznie w nawiązaniu do drogi i chodnika, który został 

przebudowany, więc perspektywy poprawy otoczenia tego obiektu znajdują się w 

centrum uwagi Dyrekcji ZOZ.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii tablic powiedział, że jest sceptyczny, co do 

przekazywania tablic firmom, bo będą one wykorzystywane dla potrzeb 

reklamowych firmy, a nie do informowania mieszkańców o tym, co się dzieje w 

gminie. Uważa, że tablice muszą służyć tylko i wyłącznie zarządom osiedli, by 

informacje gminy nie były dodatkiem do reklamy firmy. W odniesieniu do 

wykoszenia terenu odpowiedział, że temat zostanie sprawdzony pod względem 

własnościowym.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że obręb Zakrzewa między 

ulicami Hallera, Sienkiewicza został już wykoszony.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – zapytał, czy osiedle we własnym zakresie 

może ustawić drugą tablicę.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie widzi przeszkód niemniej jednak 

musi to być tablica identyczna do tej, która zostanie ustawiona przez gminę.  

 

Sołtys Sołectwa Kopiec A. Rokita – w imieniu mieszkańców zapytała, czy i kiedy 

oraz na jakich terenach miałaby zostać zrealizowana inwestycja utworzenia terenów 

zalewowych na terenie Kopca. W nawiązaniu do tablic informacyjnych 

poinformowała, że na terenie sołectwa jedna z tablic została zniszczona przez 

wichurę poprosiła o jak najszybsze zawieszenie nowej tablicy. Zaproponowała 

rozważnie możliwości umieszczenia w tablicach urzędowego napisu 

ostrzegawczego zakazującego wieszania takich ogłoszeń z uwagi, że na tych 

tablicach wieszane są reklamy osób prywatnych zasłaniające ogłoszenia sołeckie. 

Poprosiła o wykoszenie rowów i naprawę powstałych ubytków w asfalcie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że tablice w tym tygodniu będą już 

gotowe. Niemniej jednak nie uda się wszystkich tablic zamontować w jeden dzień z 

uwagi, że będą one montowane przez pracowników ZDiGK. Wobec powyższego w 

pierwszej kolejności będą zamontowane tablice tam, gdzie zostały zniszczone lub ich 

nie ma. W odniesieniu do wieszanych reklam poinformował, że radnym zostanie 

zaproponowana zmiana uchwały dotycząca zagospodarowania przestrzennego 

poprzez wprowadzenie podatku reklamowego.  

 

Sołtys Sołectwa Kopiec A. Rokita – poinformowała, że w dniu wczorajszym 

osobiście interweniowała u Prowidenta, który umieścił swoje oferty na tablicach 

informacyjnych.  



 

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w uchwalonym w kwietniu br. 

studium wyznaczone zostały obszary, na których obserwuje się okresowe 

podtapianie. W związku z wystąpienia do Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu o opinie i uzgodnienie studium Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej wskazał, że na naszym terenie nie ma takich terenów, dlatego też wzdłuż 

głównych cieków wodnych wprowadzone zostały granice, które określają tereny, 

gdzie okresowo występują podtopienia.  

 

Pkt.5.  

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radny A. Tokarz – jako Przewodniczący Osiedla Nr 3 i jako radny poruszył 

następujące sprawy; 

- w imieniu mieszkańców poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie odkrytego basenu  

   zlokalizowanego na terenie OSiR w Kłobucku. Poinformował, że z posiadanych  

   informacji wie, że takiego obiektu brakuje w naszym mieście. Zaznaczył, że jest to  

   ustawowe zadanie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczeństwa. 

- w nawiązaniu do odpadów komunalnych. Zapytał, czy zostało przeprowadzone  

   gruntowne mycie i czyszczenie pojemników na odpady biodegradowalne, które  

   było zaplanowane w miesiącu lipcu oraz czy stan techniczny pozwala na ich 

   dalsze użytkowanie. Przytoczył przykład uszkodzonego pojemnika z urwaną  

   pokrywą ustawionego w boksie przy ul. Baczyńskiego w Kłobucku.  

-  poinformował, że przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 6 z ul. 

   Zielonej została złożona petycja dotycząca wycinki gałęzi drzew sąsiadujących z tą  

   nieruchomością. Zapytał, czy zostały już zrealizowane postulaty tej petycji.  

- zapytał, kiedy zostanie zorganizowane zebranie przedstawicieli organów jednostek  

   pomocniczych (sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli). Zaznaczył, że w  

   poprzedniej kadencji zebrania odbywały się w I półroczu. Uważa, że takie zebrania 

   są bardzo potrzebne , choćby z uwagi na to, że 31 sierpnia kończy się termin na  

   składania wniosków do budżetu na rok 2016.  

- w nawiązaniu do zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy poinformował,  

   że jako radny złożył interpelację w sprawie budowy garaży przy ul. Topolowej, na  

   które jest bardzo duże zapotrzebowanie i wnosi o realizację Uchwały Nr 10  

   Zarządu Osiedla Nr 3 z roku 2011 w sprawie budowy garaży na ul. Topolowej w 

   Kłobucku. Uważa, że nie ma przeszkód formalnych. Budowa garaży z  

   uwzględnieniem ładu przestrzennego będzie korzystna dla mieszkańców i dla  

   budżetu ze względu na dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów, zysk z  

   podatków, mniej inwestycji z przeznaczeniem na parkingi, itd. Poprosił o pisemną  

   odpowiedź, aby mógł ją pokazać mieszańcom. 

-  zacytował fragment artykułu z Gazety Kłobuckiej z 2 stycznia 2015r z wypowiedzi  

   Burmistrza, który obiecał podwyżkę dla pracowników fizycznych Zarządu Dróg i 



   Gospodarki Komunalnej. Zacytował ten fragment wypowiedzi. Poprosił o  

   informację, jak została zrealizowana ta obietnica.  

-  zapytał, czy są wyliczone potrzeby etatów w Zarządzie Dróg i Gospodarki  

   Komunalnej do normalnego funkcjonowania tej jednostki. Przypomniał, że w roku  

   2014 i 2015 do jednostki ZDiGK zostały przekazane dodatkowe zadania.  

   Zwrócił uwagę, że etaty są potrzebne, o czym świadczy fakt zatrudniania  

   stażystów, którzy pytają, jak długo muszą być wykorzystywani, żeby zdobyć  

   upragniony etat. Uważa, że gmina powinna zgodnie ze swoimi potrzebami  

   zatrudnić stosowną ilość stażystów do pracy na stałe (nie po odbyciu stażu  

   pozbywać się tych ludzi, a na ich miejsce do tych samych robót przyjmować 

   następnych stażystów).Jest to świadectwo, że w ZDiGK potrzebne są etaty.  

   Uważa, że gmina powinna dać czytelny przekaz społeczeństwu, że w gminie w  

   polityce zatrudnienia postępuje się etycznie.  

-  poprosił o szczegółową odpowiedź w odniesieniu  do poniesionych strat 

   finansowych w oświacie dot. projektu systemowego pt. Indywidualnie, ale razem, 

   gdzie przez ZUS została zakwestionowana podstawa wymiaru stawek. Poprosił o  

   szczegółową odpowiedź odnośnie przyczyny ich powstania i kto ponosi za nie  

   odpowiedzialność oraz czy to już zostało zapłacone.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski –w kwestii oświaty odpowiedział, że zostanie udzielona 

pisemna odpowiedź przez dyrektora. Odnośnie polityki zatrudnienia w ZDiGK 

odpowiedział, że ZDiGK ma tylu pracowników, ilu potrzebuje, bo nie jest sztuką 

zatrudnić, ale ich utrzymać i dać im pracę w każdym czasie roku (nie w każdym 

czasie, gdy jest ona potrzebna). Osobiście jest przeciwnikiem przyjmowania 

stażystów, jeśli mu się nie gwarantuje pełnego etatu po odbyciu stażu. Natomiast 

ZDiGK jest dość specyficznym zakładem, ponieważ przez pracowników są 

wykonywane prace sezonowe i bieżące, więc każda ilość pracowników w ZDiGK 

byłaby przydatna, bo byłoby zrobionych więcej prac i szybciej tylko, co z tymi 

ludźmi, jak te prace zostaną już wykonane. W odniesieniu do poczynionych 

podwyżek odpowiedział, że ta informacja zostanie przedstawiona na piśmie przez 

Dyrektora ZDiGK. Jeżeli chodzi o basen odpowiedział, że zamierza zrealizować 

własny program wyborczy.  

 

Kierownik GOR M. Kasprzak – w kwestii czyszczenia pojemników odpowiedziała, 

że została zgłoszona konieczność czyszczenia pojemników i w dniu 31 lipca 2015r. 

obyło się ich czyszczenie w boksach. W odniesieniu do uszkodzonego pojemnika 

przy ul. Baczyńskiego 6 odpowiedziała, że w dniu 29 czerwca br. do firmy zostało 

wysłane pismo z prośbą o usunięcie awarii. Firma stwierdziła, że pojemnik jest 

sprawny technicznie, co zostało również udokumentowane zrobionym zdjęciem na 

miejscu przez pracownika Wydziału GOR. Niemniej jednak był niesprawny 

pojemnik, ale przy ul. Zielonej. Firma obiecała, że 21 sierpnia (piątek) pojemnik 

będzie wymieniony zarówno przy ul. Rómmla jak również przy ul. Zielonej. 

Zwróciła uwagę, że może chodzić jeszcze o inną sytuacje zaistniałą już 29 czerwca. 



 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – zadeklarowała, że jeśli będzie taka wola do 

takiej praktyki powróci, po konsultacjach z sołtysami i przewodniczącymi osiedli.  

 

Radny W. Ściebura – zwrócił się do członka Zarządu Powiatu: 

- zapytał, jak daleko są zaawansowane rozmowy nt. remontu drogi powiatowej  

  między Kamykiem, Kłobuckiem, a Borowianką, bo wkrótce przyjdzie jesień i  

  warunki pogodowe znowu nie pozwolą na jej remont.  

- poprosił o urządzenie dojazdu i dojścia do schodów przy ośrodku zdrowia w  

  Kamyku.  

- poprosił burmistrza o interwencję w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń  

  Wodnych w celu przeprowadzenia regulacji rzeki na odcinku od Libidzy do  

  Kuźnicy. 

 

Członek Zarządu Powiatu K. Nowak – w odniesieniu do ul. Reymonta w Kamyku 

przyznał, że po przeprowadzonych robotach zwianych z budową kanalizacji na tym 

odcinku jest wiele załamań, wzniesień zagrażających bezpieczeństwu, a które mogą 

być przyczyną wypadku. Zaznaczył, że naprawa drogi leży po stronie gminy, 

ponieważ budowa kanalizacji była inwestycją gminną. Droga została udostępniona 

na czas realizacji tej inwestycji. Wszyscy zdają sobie sprawę, że problem trzeba 

będzie wspólnie rozwiązać. Natomiast nie wie, czy już odbyły się takie rozmowy 

między Zarządem Dróg Powiatowych, Starostwem, a przedstawicielami Urzędu 

odnośnie naprawy. Praktycznie problem pozostaje na barkach gminy i starostwa, 

ponieważ droga jest drogą powiatową, ale zniszczeniu uległa wskutek robót 

prowadzonych przez gminę. Uważa, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania i 

skonkretyzowania wzajemnych uzgodnień, kto i co ma na tej drodze wykonać, aby 

odzyskała przynajmniej tą jakość, jaką miała przed rozpoczęciem robót. W 

odniesieniu do urządzenia terenu przy ośrodku zdrowia odpowiedział, że obecnie 

jest to najlepsza pora do złożenia uwag i wniosku dot. jakiś rekonstrukcji, budowy 

parkingów czy ewentualnie innych rozwiązań, które pomogłyby w komunikacji 

pacjentom przychodni, ponieważ w niedługim czasie będzie przebudowywana 

droga wojewódzka na trasie Częstochowa – Kamyk. Przypomniał, że Gmina w celu 

poszerzenia terenu wokół ośrodka zdrowia między innymi na zorganizowanie 

parkingu zwracała się już wcześniej do starostwa z wnioskiem o zamianę części 

terenu. Niemniej jednak stanowisko Starostwa było negatywne.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odnośnie ul. Reymonta w Kamyku poinformował, że 

rozpoczęto szacowanie kosztów naprawy drogi. Zaznaczył, że koszt naprawy jednej 

zapadliny to kwota rzędu 23.000,00zł. Niemniej jednak ma nadzieję, że wspólnie z 

Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg dojdą do porozumienia i droga zostanie 

naprawiona.  

 



 Przewodnicząca Rady D. Gosławska – zwróciła uwagę, że jest już godz. 14:00, a w 

porządku obrad sesji w pkt 7 przewidziane było rozpatrzenie skargi na Dyrektora 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Zapytała, czy jest na sali osoba 

skarżąca. Z uwagi, na nieobecność osoby skarżącej za zgodą radnych przystąpiono 

do dalszej kontynuacji punktu Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Radny A. Sękiewicz – w imieniu mieszkańców Osiedla Nr 4 w Kłobucku zwrócił się 

do Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji o wyznaczenie częstszych patroli policji 

w rejonie skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Jasną. Mieszkańcy żalą się, że każdego 

dnia kierowcy przejeżdżają z bardzo dużą prędkością. Uważa, że można 

przykładowo parę osób ukarać i podać do wiadomości, może nawet w lokalnej 

prasie, aby przestrzec innych. Przypomniał, o kolizji drogowej, do jakiej doszło na 

tym skrzyżowaniu w dniu 26.06.br, kiedy jedna osoba zmarła, a druga jest w 

poważnym stanie. 

 

Z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Kłobucku T. Górka – odpowiedział, że w to 

miejsce będzie skierowany częstszej patrol policji.  

 

Radny W. Dominik – odniesieniu do regulaminu PSZOK odpowiedział, że nie 

będzie oceniał tego regulaminu, bo być może na czas tworzenia był właściwy. 

Natomiast uważa, że uwaga Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 jest jak 

najbardziej zasadna, ponieważ w ustawie nie znajduje zapisu, który by umożliwiał 

weryfikowanie, czy osoba przywożąca na PSZOK odpady selektywne płaci 

regularnie za odbiór odpadów komunalnych. Wręcz istnieje zapis, że obowiązkiem 

gminy jest zorganizowanie takiego punktu dla wszystkich mieszkańców gminy bez 

względu na to, czy płacą czy nie płacą. Nie ma takiej podstawy prawnej, żeby takie 

żądanie było kierowane w stosunku do mieszkańców. Forma udokumentowania 

tego, czy dana osoba jest mieszkańcem gminy, czy też nie, to jest sprawą jakby 

dyskusyjną, bo w wielu przypadkach różne instytucje, organy państwa przyjmują 

właśnie formę oświadczenia, nawet przy pozwoleniu na budowę jest to 

oświadczenie (ktoś oświadcza, że dysponuje daną nieruchomością na cele 

budowlane) i na tej podstawie dostaje pozwolenie na budowę. Uważa, że warto 

byłoby przeanalizować zapisy regulaminu i może go zweryfikować.  

W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Sołtys z Łobodna stwierdził, iż problem z Białą 

Okszą nie występuje tylko w Łobodnie. Zwrócił uwagę, że jest w posiadaniu kilku 

zdjęć, na których widać jak rzeka jest porośnięta trawą, która w 80% zarasta koryto 

rzeki. Uważa, że można zorganizować spotkanie z przedstawicielami Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu lub Śląskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych, aby w ramach współpracy przez gminę została wykonana część 

ich obowiązków. Zaapelował do Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone 

interpelacje, ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi od Radcy 

Prawnego na interpelacje z maja, oraz dwa pytania z czerwca.  

 



Burmistrz J. Zakrzewski - przyznał, że jest tu trochę racji, ale też należy na to 

spojrzeć z innej strony, dlaczego z PSZOK-u ma korzystać osoba, która w deklaracji 

nie zadeklarowała odbioru odpadów z nieruchomości, bo jej nie zamieszkuje, albo 

nie tworzy odpadów. Natomiast inaczej to wygląda w sytuacja, gdy osoba ma 

złożoną deklarację, że mieszka, ale zalega z płatnością. Niemniej jednak dalej posiada 

prawo skorzystania z PSZOKU, tylko ma dług, który może spłacić lub może zostać 

umorzony. Osobiście jest przeciwnikiem, żeby mieszkaniec w deklaracji nie 

deklarował konieczności wywozu nieczystości, a korzystał z PSZOK-u.  

W odniesieniu do nie udzielonej odpowiedzi przez Radcę Prawnego na złożoną 

interpelacje odpowiedział, że w najbliższym czasie jak tylko Mecenas wróci z urlopu, 

poprosi, aby te odpowiedzi dotarły do radnego. 

 

Radny Z. Bełtowski – odpowiedział, że nieprawdą jest, że nie ma pieniędzy na 

regulację i czyszczenia rzek. Poinformował, że na regulacje i czyszczenie rzek są 

przeznaczone środki unijne tylko musi się tym ktoś zająć. Uważa, że ze strony 

urzędu brak jest zainteresowania tym tematem i nie ma żadnych zgłoszeń do 

Wojewódzkiego Urzędu Melioracji Obszary Wiejskie jakby problem nie istniał. 

Przypomniał rok 2011, w którym udało się pozyskać przy współudziale Kierownika 

Wydziału GOR środki w wysokości 700.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na 

wyczyszczenie cieku wodnego od Gruszewni do Kopca. Zwrócił uwagę, że w tym 

roku na wiosnę wystąpił z ponownym pismem o wyczyszczenie i uregulowanie 

rzeki Białki od Żabińca do Kopca. W odpowiedzi otrzymał informację, iż w tym roku 

zostanie zrobiony projekt na inwestycję rzeki Białki, a planowana realizacja w 2016r. 

 

Kierownik GOR. M. Kasprzak – poinformowała, że wysyłane monity nie dotyczyły 

tylko czyszczenia koryta rzecznego, nie tylko w Łobodnie, Kamyku, ale również 

rzeki Białej Okszy na odcinku od Zakrzewa, aż po Stację CPN w Kłobucku. Został 

przeprowadzony przegląd rzeki Białej Okszy przez przedstawiciela Śląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W dniu 30 lipca br. zostało przesłane 

pismo w kwestii rzeki w Łobodnie informujące, że w tej chwili nie ma środków 

finansowych na oczyszczenie rzeki tj. bieżące utrzymanie, a wykonanie robót 

konserwatorskich na przełomie 2015/2016 jest uzależnione od stanowiska 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a przede wszystkim od środków 

finansowych, których w tej chwili niestety brak. Pismo zostało podpisane przez 

Kierownika Wydziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Częstochowie. 

 

Radna E. Kotkowska – poruszyła następujące sprawy; 

- poprosiła o informację, czy na terenie Gminy Kłobuck występuje roślina  

  zagrażająca zdrowiu i życiu tzw.„barszcz Sosnowskiego” i czy stwarza takie 

  zagrożenie. Uważa, że jeżeli tak, to należałoby przeszkolić do jej usuwania kilka  

  osób oraz docelowo zlecić skuteczne zwalczenie tego chwastu. Do tego celu można  

  byłoby wykorzystać środki Funduszu Pracy i stworzyć przynajmniej krótkotrwałą  



  możliwość zatrudnienia kilku osobom bezrobotnym. Zaznaczyła, że istnieje  

  możliwość pozyskania dodatkowych środków z rezerwy MPiPS z przeznaczeniem  

  na profesjonalne szkolenie w w/w zakresie oraz refundację zatrudnienia dla tych  

  osób (przynajmniej częściową np. w ramach robót publicznych). 

- w odniesieniu do deklaracji burmistrza do przedstawionej na ostatniej Sesji Rady  

  Miejskiej bardzo merytorycznej interpelacji Prezesa ZNP i środowiska związanego z 

  oświatą, że w sierpniu zapadną ostateczne ustalenia w poruszanej przez ZNP 

  kwestii. Poprosiła o przedstawienie działań, jakie zostały podjęte w tym kierunku. 

  Ponadto zaapelowała, aby w arkuszach organizacyjnych pochylić się: 

- nie tylko nad obsadą kadrową zapewniającą bezpieczeństwo i prawidłową opiekę  

  dzieci korzystających ze świetlic szkolnych, ale również nad zapewnieniem  

  sprawnego dojazdu dzieci do szkół, za który odpowiada Gmina, a nie szkoła. 

- uwzględnieniem podziału klas na grupy przede wszystkim na zajęciach z języków  

  obcych. Zwróciła uwagę, że ostatnie wyniki egzaminów gimnazjalnych i matur  

  wskazują, że nasi uczniowie niewystarczająco dobrze komunikują się w językach  

  obcych – szczególnie w języku Unii Europejskiej, co zasadniczo obniża ich start w  

  dorosłe życie, zarówno edukacyjne, zawodowe, ale również towarzyskie.  

  Dlatego też, tak ważne jest zapewnienie przez nas odpowiednich warunków do 

   nauki języków obcych naszym uczniom przynajmniej od szkoły podstawowej do 

   gimnazjum (w mniejszych grupach podejście nauczyciela jest bardziej 

   indywidualne  i winno przynosić zdecydowanie lepsze efekty. 

- prosiła o informację, czy Kłobuck otrzymał już darmowe podręczniki na rok  

  szkolny 2015/2016 dla uczniów lub przynajmniej środki finansowe na ich  

  zakup? Od kiedy i w jakiej formule będzie realizowana dystrybucja tych 

   podręczników dla dzieci? I czy nie należałoby pomyśleć o przekazaniu rodzicom 

   informacji dotyczącej zasad otrzymania (komu, na jakich warunkach, na jaki okres,  

   itp.) np. w lokalnej prasie, na stronach internetowych, gdyż wielu rodziców pyta o  

   ten temat nie wiedząc, co winni teraz zrobić. 

- w kwestii ścieżki rowerowej, która została wpisana również w plan gospodarki  

   niskoemisyjnej Gminy. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi, z czego będzie 

   wykonana z uwagi na sąsiedztwo wylewającej rzeki i podmokłego terenu, gdzie  

   dokładnie będzie przebiegać i czy zostanie zapewniony również ciąg dla pieszych, 

   oraz z jakich środków będzie sfinansowana.  

- w nawiązaniu do Rynku Jana Pawła II w Kłobucku zapytała, kiedy zostanie  

   zagospodarowana betonowa część Rynku, kiedy dokładnie kończy się 5 letni okres  

   zakazu komercyjnego zagospodarowania rynku. Zwróciła uwagę, że w ubiegłe  

   wakacje rynek regularnie odwiedzały różne grupy artystyczne: były konkursy dla  

   dzieci, koncerty, imprezy plenerowe itp. W tym roku rynek jest zupełnie pusty.  

   Zapytała, czy obecna sytuacja związana jest z brakiem nowego dyrektora MOK,  

   który zastąpił by dyrektora, który swoją pracę zawodową w MOK zakończył z  

   końcem lipca. Konkurs na nowego dyrektora MOK nie został jeszcze ogłoszony. 

   Poprosił o informacje odnośnie dalszych planów burmistrza względem MOK w 

   Kłobucku, który jest ważną instytucją kultury – jedyną na naszym terenie, która  



   musi być sprawnie zarządzana.  

W odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Przewodniczącego Osiedla Nr 9 

"Ogrodowe" w Kłobucku w sprawie realizacji ok.150 mb chodnika przy ul. Polnej w 

Kłobucku. Przypomniała deklarację Burmistrza, o której poinformował z początkiem 

roku na posiedzeniu Zarządu Osiedla, że przyczyni się do tego, że chodnik będzie 

mógł być wykonany przy udziale i pomocy Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej. 

Zaznaczyła, że na to działanie zostanie również przeznaczona część środków osiedla. 

Zapytała, na ile jest możliwa faktyczna realizacja, jaki byłby koszt ułożenia tego 

odcinka i czy istnieje możliwość współfinansowania zakupu kostki i ewentualnej 

pomocy w jej ułożeniu na 150 mb odcinku chodnika ul. Polnej, o który ubiegają się 

od dłuższego czasu mieszkańcy tego osiedla. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odnośnie ul. Polnej odpowiedział, że została zrobiona 

dokumentacja techniczna, więc nie można wykonać jej systemem gospodarczym, a 

skoro jest dokumentacja to ma nadzieję, że będzie również realizacja. Dopóki 

dokumentacja jest aktualna będzie się starał to zrobić, aby nie wygasła jej ważność. 

W kwestii oświaty, odpowiedział, że wyłonieni w drodze konkursów nowi 

dyrektorzy szkół i jako nowi gospodarze szkół będą realizować nasze wytyczne. Na 

pewno nie będzie problemu z dowozem uczniów i zostanie zapewniona opieka w 

świetlicy jak i podczas przewozu tych dzieci. Natomiast uważa, że lepszym 

rozwiązaniem od dzielenia klas będzie wyposażenie klasy w nowoczesny sprzęt 

audio wideo, który posłuży do nauki języka obcego. Przypomniał, że są 

przygotowywane inwestycje, na które muszą znaleźć się środki finansowe. Wobec 

czego będzie zachodziła konieczność wypośrodkowania oczekiwań naszych, 

dyrektorów i rodziców. W nawiązaniu do działalności MOK odpowiedział, że pani 

dyrektor pracuje do 31 sierpnia br. Obecnie przebywa na urlopie, ale MOK działa, 

nie bez problemów. Uważa, że zaszwankowała informacja, bo "Program Lato" był 

publikowany były prowadzone zajęcia z dziećmi, praktycznie w każdą sobotę czy 

niedzielę były wystawiane teatrzyki na Rynku. W tym tygodniu zostanie 

prawdopodobnie ogłoszony konkurs na dyrektora tej jednostki. Nowy dyrektor 

oprócz przedstawienia swojej wizję funkcjonowania tej instytucji, również będzie 

miał za zadanie ożywienie Rynku w sensie organizacji różnych imprez. 

Poinformował, że gwarancja skończyła się w czerwcu, ale 5 letni proces 

niekomercyjnego wykorzystania Rynku zakończy się w listopadzie br. Jeśli chodzi o 

roślinę tzw. „barszcz Sosnowskiego”, odpowiedział, że nie ma sensu zatrudniania 

takiej osoby, bo roślina w Kłobucku nie występuje. Niemniej jednak każda 

interwencja jest sprawdzana, a gmina pod tym względem cały czas jest 

monitorowana.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian –w kwestii bezpłatnych podręczników 

odpowiedział, że bezpłatne podręczniki będą dla klas I, II i IV klasy szkół 

podstawowych i I klasy gimnazjum. Największe dofinansowanie będzie w 

gimnazjum w kwocie 247,00 zł. W kwestii dalszej pomocy dla naszych uczniów 



poinformował, że w dniu dzisiejszym przez burmistrza zostaną podpisane 

ogłoszenia tj. ogłoszenie o możliwość składania w terminie od 17 sierpnia br. do 15 

września br. podań o przyznanie stypendium szkolnego. Ustawowe kryterium 

dochodowe wynosi 456,00 zł netto i ogłoszenie w sprawie wyprawki szkolnej, gdzie 

obowiązują również określone kryteria, które trzeba spełnić. Ponadto został 

zakupiony samochód dla dzieci niepełnosprawnych. W tym tygodniu dojdzie do 

spotkania z rodzicami. Obecnie na terenie gminy jest 18 dzieci, które będą 

uczęszczały do szkół specjalnych na terenie Częstochowy. Koszty dowozu będą po 

stronie gminy. W związku tym będzie zachodziła konieczność zatrudnienia kierowcy 

i 2 opiekunów. Niemniej jednak część rodziców nie skorzystała z naszej pomocy 

dowozu dzieci do szkół wobec powyższego dowóz tych dzieci będzie odbywał się na 

zasadzie podpisanej umowy pomiędzy Burmistrzem, a opiekunem czy rodzicem. 

Będzie to na pewno dosyć duża kwota, bo w ubiegłym roku na dowóz dzieci 

niepełnosprawnych zostało wydatkowana kwota prawie 100.000,00 zł. a nastąpił 

wzrost dzieci uczęszczających do szkół specjalnych prawie o 100%. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do ścieżki rowerowej odpowiedział, że ten 

temat nie tylko pojawił się w Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy, ale również 

w jego w programie wyborczym, który pragnie zrealizować w odpowiednim 

przedziale czasowym. Zwrócił uwagę, że nowa ustawa pozwala na wejście w teren 

prywatny, w przypadku, kiedy większość terenu będzie należała do gminy. Wobec 

powyższego należy przygotować się do takiego wytyczenia, żeby mieć większość 

terenu gminnego, by brakujący teren móc uzupełnić terenem prywatnym. Zaznaczył, 

że również prowadzone są wspólnie ze Starostwem rozmowy nad wytyczeniem 

innej trasy ścieżki rowerowej po trasie byłej kolejki wąskotorowej.  

 

Radny T. Wałęga – przypomniał, że na jednej z zimowych sesji zapytał, na jakim 

etapie są rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w temacie 

skomunikowania terenów przemysłowych znajdujących się przy drodze krajowej na 

odcinku Kłobuck – Libidza. Wówczas uzyskał odpowiedź, że czekamy na folder 

reklamowy. Wobec powyższego zapytał, na jakim etapie jest ten folder reklamowy i 

czy coś w tym temacie się dzieje tzn. czy odbyło się trójstronne spotkanie 

przedstawicieli urzędu, przedsiębiorców i przedstawicieli GDDKiA.  

W kwestii nowych miejsc pracy zapytał, czy coś wiadomo w temacie pojawienia się 

nowego inwestora na terenie byłego ERG-u, o którym rozpisywała jakiś czas temu 

prasa lokalna i czy jest szansa na powstanie nowych miejsc pracy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odnośnie folderu odpowiedział, że prace zostały 

wstrzymane, dlatego że po przeprowadzonych rozmowach z przedsiębiorcami w 

kontekście zjazdu na DK-43. Sądzi, że w najbliższym czasie wpłynie od tych 

przedsiębiorców pismo celem partycypowania w kosztach przebudowy jednego ze 

zjazdów, który obsługiwałby kilka działek i jednocześnie kilka inwestycji 

gospodarczych. W odniesieniu nowych miejsc pracy, odpowiedział, że pierwsza 



firma, która przystąpiła do ewentualnych rozmów nt. reaktywacji tego zakładu 

(terenów byłego ERG-u) się wycofała się. Niemniej jednak w tej chwili jest kolejna 

firma, która jest na etapie audytu finansowego. Zwrócił uwagę, że również jest po 

poważnych rozmowach z niemieckim inwestorem. Jeśliby doszło do podpisania listu 

intencyjnego, to dość znaczący inwestor wszedłby na te tereny. Prowadzone są 

również rozmowy z Prezesem Rolniczej Spółdzielni „SMUGI” celem pozyskania 37 

ha gruntów obok „BAHPOLU”, celem stworzenia tam specjalnej strefy. Zaznaczył, 

że są to informacje szczątkowe, ale w ciągu najbliższych dwóch miesięcy będzie na 

tyle jasne, że na sesji, będzie mógł poinformować radnych o konkretach dotyczących 

tych rozmów. 

 

Radny A. Nowak – jako przedstawiciel Osiedla Nr 8, na którym znajduje się PSZOK 

uważa, że regulamin jest bardzo dobry, a nawet by go jeszcze zaostrzył patrząc na 

tych mieszkańców, którzy mieszkają w bliskiej odległości od PSZOK-u. Uważa, że 

legitymowanie osób dowożących odpady do PSZOK jest w pełni uzasadnione. 

  

Radny J. Soluch – zwrócił się do Starostwa z wnioskiem o uregulowanie granic cieku 

wodnego rzeki Kocinka na terenie Sołectwa Borowianka, której obowiązują granice 

wytyczone jeszcze sprzed wielu lat, gdy na terenie Kamyka i Kopca granice zostały 

już uregulowane.  

Stwierdził, że do tej pory, kiedy było dużo wody nie było problemu z czyszczenia 

rzeki na terenie Kamyka i Borowianki, niemniej jednak obecnie przy dużym spadku 

wody dzisiaj nie widać cieku wodnego. 

  

Radny A. Sękiewicz – zapytał, kto reprezentował Kuratorium Oświaty na konkursie 

w sprawie wyboru dyrektorów szkół. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że przedstawicielami Śląskiego 

Kuratora Oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego byli: 

P. Agnieszka Bąk – członek Komisji, 

P. Adam Pukocz – członek Komisji. 

 

Radny A. Sękiewicz – przypomniał, że w czerwcu wnioskował o utworzenie na 

stronie internetowej Gmina Kłobuck podzakładki przy zarządach osiedli, co do dnia 

dzisiejszego nie zostało zrobione. W związku z powyższym ponowił wniosek o jej 

utworzenie, ponieważ podzakładka pomoże i zwiększy kontakt z mieszkańcami.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował, że istnieje możliwość otrzymania 

dofinansowania w wysokości ponad 20.000,00 zł na całkowitą przebudowę strony 

internetowej. W momencie, kiedy strona będzie przebudowywana na pewno będą 

rozpatrywane sugestie radnych i propozycje mieszkańców. 

 



Radny A. Tokarz – zapytał, czy z uwagi na fakt, że w drodze konkursu nie został 

wyłoniony Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku rada może poznać już 

desygnowaną przez burmistrza osobę na stanowisko pełniącej obowiązki na okres 

minimum 10 miesięcy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że obecnie trwają rozmowy. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy konkursy były nieodzowne, czy istniała prawna 

możliwość przedłużenia umów dyrektorom bez konkursu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że taka możliwość istniała.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – jako mieszkaniec i radny z osiedla Nr 8 poparł 

wypowiedź Radnego A. Nowaka. 

Poruszył następujące sprawy;  

- złożył wniosek o poprawę estetyki poprzez wyczyszczenie i pomalowanie 16 

  słupów stojących przy ul. Zamkowej w Kłobucku, których w ciągu ostatnich lat nie  

  udało się wymienić, a które obecnie psują wygląd tej ulicy.  

- poprosił o przeanalizowanie i przegląd zawartych umów na umieszczenie reklam  

  w pasach drogowych, a w przypadku ich braku doprowadzić do ich zawarcia albo  

  do zlikwidowania reklamy.  

 

Radny W. Dominik – wyjaśnił, że nie rozmawia o tym, czy regulamin jest logiczny 

czy też nie. Sugestia Przewodniczącego Osiedla Nr 2 dotyczyła zgodności z prawem 

zapisów tego regulaminu. Uważa, że w tym kontekście należałoby ten dokument 

przeanalizować, ponieważ w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w 

gminach nie doczytał delegacji ustawowej do żądania potwierdzenia płacenia za 

odbiór odpadów komunalnych w przypadku dostarczenia selektywnie zebranych 

odpady do punktu PSZOK. Prawo jest nielogiczne w wielu aspektach i punktach i 

trudno dyskutować nad logiką. Niemniej jednak organy państwa, w tym organy 

samorządu terytorialnego (rada gminy, burmistrz) obowiązani są do działania w 

ramach prawa i zgodnie z prawem. Dlatego też pod kątem zgodności z prawem 

chciał poddać analizie ten dokument. 

 

Pkt.6.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – poinformował, że skarga była 

rozpatrywana na dwóch posiedzeniach Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z 

wyjaśnieniami Dyrektora ZDiGK i przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie z uwagi 

na brak jednoznacznego i umyślnego przekazu informacji danych osobowych 

skarżącego dla drugiej strony sporu. Zdaniem komisji nie występuje przesłanka 



nawet znikomej szkodliwości czynu i że nie zostały naruszone przepisy art. 23 

ustawy o ochronie danych osobowych. Wobec powyższego komisja uznaje, że w tym 

punkcie skarga jest niezasadna. Odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.  

 

Radna E. Kotkowska – z uwagi, że jest to jej okręg wyborczy poinformowała, że 

mimo kilkakrotnych prób nie udało się jej skontaktowanie z osoba skarżącą. 

Natomiast rozmawiała z osobą, z którą kontaktowała się Komisja Rewizyjna. Uważa, 

że jest to ewidentny konflikt sąsiedzki z powodu, którego ucierpiał dyrektor ZDiGK. 

Osobiście uważa, że skargę należy uznać jako bezzasadną.  

 

Radny W. Dominik – dodał, że błędem było zakwalifikowanie tej drogi do kategorii 

dróg publicznych, ponieważ ta droga momentami jest bardzo wąska. Zaznaczył, że 

nie tylko jest niemożliwe wykoszenie pasa drogowego stanowiącego prywatna łąkę, 

ale też nie powinno to być wykonywane za publiczne pieniądze. W tym przypadku 

do uporządkowania tego terenu powinien zostać zobowiązany jej właściciel. 

Osobiście uważa, że skarga powinna być rozpatrywana w ograniczonym zakresie. 

Skarga na pewno nie powinna być rozpatrywana w zakresie ustawy o ochronie 

danych osobowych, dlatego, że zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie danych 

osobowych jest to zadanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a 

nie rady, która nie ma kompetencji prawnych w tym zakresie.  

 

Radny A. Tokarz – uważa, że w tej sprawie został pominięty dość waży moment 

przyjęcia i dekretowania tego pisma, ponieważ pismo wymagało rozważenia pod 

kątem właściwości rzeczowej, ponieważ było w nim kilka aspektów. Uważa, że 

organ przyjmujący to pismo przed jego przekazaniem powinien wyłuszczyć pewne 

kwestie, dotyczy to również danych osobowych.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku i uznanie skargi za 

bezzasadną głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymał 

się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 88/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r 

Uchwała w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.7.  

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

Kamyku przy ul. Szkolnej. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że zgodnie z art. 3 ustawy 

z dnia 31.01.1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych cmentarze zakłada się i 

rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Z wnioskiem o opracowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego dla poszerzenia istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Kamyku 



wystąpiła Parafia Rzymskokatolicka Wspomożenia Wiernych w Kamyku. Procedura 

została rozpoczęta Uchwałą Nr 274/XXVII/2013r. z dnia 12.02.2013 r., w której zostały 

określone granice opracowania o powierzchni około 4 ha. Po przeprowadzeniu 

rozpoznania cenowego wyłoniony został wykonawca opracowania mgr S. Zalewski. 

Zaznaczyła, że plan miejscowy określa nie tylko przeznaczenie tego terenu pod 

rozbudowę istniejącego cmentarza, ale również pod usługi towarzyszące oraz 

sankcjonuje istniejącą przy ulicy Bema zabudowę mieszkaniową, a także wskazuje 

przebieg drogi publicznej ozn. na rys. planu symbolem 5KDD. Zgodnie z 

uzgodnieniami z zarządcą drogi wojewódzkiej obsługa cmentarza zostanie 

przeprowadzona z tej drogi.  

 

Autor projektu S. Zalewski – przedstawił prezentacje planu. Zaznaczył, że teren 

cmentarza został dwukrotnie powiększony. Projekt planu przewiduje teren 

związany z obsługą cmentarza ozn. symbolem 2U, istniejącą zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną plus jedną działkę wzdłuż ul. Bema w Kamyku ozn, 

symbolem 4MN i ulicę J. Bema podniesioną do klasy ulicy dojazdowej, a pozostały 

teren pozostaje jako teren rolny. Plan przeszedł całą wymaganą procedurę. Projekt 

planu został wyłożony do publicznego wglądu, a w trakcie jego wyłożenia jak i po 

jego wyłożeniu nie złożono żadnych uwag do projektu planu. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – dodała, że załącznikami do niniejszego 

planu jest rysunek planu ozn. jako załącznik Nr 1 oraz Rozstrzygnięcie Rady 

Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kamyku przy ul. 

Szkolnej ozn. jako załącznik Nr 2 ( realizacja drogi publicznej ). Zwróciła uwagę na 

zapis  § 16 projektu uchwały, który mówi, że zgodnie z art.  36 ust. 4 ustawy ustala 

się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 

30% . Opłata jest pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy nieruchomość jest zbywana 

przez właściciela nieruchomości w okresie 5 lat od uchwalenia planu.  

 

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 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej głosowało 18 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 89/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

 



Pkt. 8.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2015-2024 Gminy Kłobuck. 

 

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

zmiany upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych  związanych z 

zapewnieniem działania ciągłości jednostki, z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. Dotychczasowe upoważnienie w głównej uchwale 

podjętej w styczniu br wynosiło kwotę 6.000.000,00zł. Propozycja dotyczy 

zwiększenia o kwotę 3.000.000,00zł. Wyjaśniła, że głównym powodem zmiany 

upoważnienia jest fakt, że w ogłoszonym przetargu na odbiór odpadów 

komunalnych czas obowiązującej umowy został ogłoszony na 27 miesięcy, a nie na 

rok. 

 

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

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

/za głosowało 7 osób, 1 osoba głosowała przeciwko, 4 osoby wstrzymały się od głosu/. 

   

Radny A. Tokarz – uważa, że potrzeba burmistrza do zwiększenia możliwości 

zaciągania zobowiązań o kwotę 3.000.000,00zł powinna być jednorazowa. Wobec 

powyższego nie widzi najmniejszego powodu, żeby podnosić na stałe upoważnienie 

burmistrza do zaciągania zobowiązań w latach 2015 – 2025 do kwoty 9.000.000,00zł, 

ponieważ wystarczy podniesienie jednorazowe o kwotę 3.000.000, 00zł  

Zaproponował wprowadzenie zmiany w zapisie w § 2 Uchwały Nr 22/V/2015 

poprzez dodanie pkt 3 w brzmieniu:  

 § 2 Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do zaciągania zobowiązań: 

 

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości  

    limitu zobowiązań określonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest  

    niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające  

    płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2015-2025 do kwoty  

    6.000.000,00zł  w każdym roku budżetowym.  

3) jednorazowego z uwagi na ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów  

    komunalnych na okres 27 miesięcy podnoszącego kwotę upoważnienia określoną 

    w pkt. 2 o kwotę 3.000.000,00zł.  

Zaznaczył, że ustawa o samorządzie gminnym w art. 15 stwierdza, że organem 

stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Wobec powyższego nie widzi 

najmniejszego powodu, aby rada zrezygnowała ze swojego ustawowego 

uprawnienia do kontroli finansów w sytuacji, kiedy nie ma takiej potrzeby. W tych 

okolicznościach kierując się interesem społecznym stwierdził, że rada miejska 

przekroczy swoje uprawnienie. Przypomniał, jaki problem miało starostwo z 



upoważnieniami, kiedy przez osobę działającą z upoważnienia został podpisany 

weksel na kwotę 2.500.000,00zł. W odniesieniu do zapisu § 3 Uchwały Nr 22/V/2015 

osobiście uważa, że zapis w brzmieniu „Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do 

przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do 

zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2” w pewnych skrajnych przypadkach 

może skutkować rozmyciem się odpowiedzialności.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniała, że upoważnienia funkcjonują od kilku lat. W 

pierwszych trzech latach działania upoważnienie do zaciągania zobowiązań 

finansowych dotyczących zapewnienia działania ciągłości jednostki funkcjonowało 

jako upoważnienie bezkwotowe. Natomiast limity kwotowe przy upoważnieniu do 

zaciągania zobowiązań finansowych zostały wprowadzone po stanowisku Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych i naszej Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 

po wydanym zleceniu przez RIO. Wobec powyższego można powiedzieć, że w 

pierwszych latach funkcjonowania rada upoważniała organ wykonawczy do 

zaciągania zobowiązań finansowych tylko tych, które zapewniają ciągłość działania 

jednostki i zapewniają obsługę mieszkańców, jeśli chodzi o zadania własne gminy, 

więc ten punkt dotyczy wybranych zagadnień, jeśli chodzi o działania szczególnie 

bieżące gminy. Zwróciła uwagę, że proponowana kwota 9.000.000,00zł 

prawdopodobnie zostanie wykorzystana tylko w 2015r. Natomiast generalnie w 

większości przypadków na każdy rok budżetowy jest opracowywana nowa 

wieloletnia prognoza finansowa i nowy projekt uchwały z upoważnieniami, więc 

argument, że do 2025r burmistrz będzie miał upoważnienie do kwoty 9.000.000,00zł 

jest mało realny. Zaznaczyła, że jeśli przetarg będzie w ofertach większy niż 

szacowana kwota 5.170.000,00zł przez Kierownika Wydziału IR ponownie zostanie 

radzie przedstawione do procedowania upoważnienie. 

 

Radny W. Dominik – uważa, że elementem nieodzownym w procedurze uchwalania 

budżetu jest uchwalenie WPF, więc istnieje możliwość skorygowania błędu lub 

rzeczy trudnej do przewidzenia. Zapytał, czy istnieje zagrożenie ciągłości działania 

jednostki, jeśli nie zostanie zwiększony limit upoważnienia do zaciągania 

zobowiązań finansowych i czy jednorazowe upoważnienie, o którym mówił radny 

A. Tokarz w jakiś sposób spowoduje zagrożenia ciągłości działania jednostki, czy 

inne kłopoty związane z realizacją tego przetargu. Zaznaczył, że w 2003r podczas 

realizacji potężnego zadania WPF zakładała limit 2.000.000,00zł. 

 

Radny A. Tokarz – zaznaczył, że uzasadnienie skonstruowane jest jednoznacznie, że 

do przetargu potrzebna jest kwota 3.000.000,00zł i nie ma mowy o innych aspektach.  

Wobec powyższego podtrzymuje swoje stanowisko o udzieleniu jednorazowego 

upoważnienia.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – podkreśliła, że upoważnienie dotyczy bieżących spraw, 

ponieważ chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 



dzisiejszy został ogłoszony przetarg i została określona specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia z oszacowaną wartością dostawy. Natomiast, jeśli wartość 

dostawy będzie dużo większa niż zaszacowana to i tak będzie zachodziła 

konieczność wyrażenia zgody przez radę na zwiększenia limitu do zaciągnięcia 

zobowiązania. Przypomniała, że przetarg został ogłoszony na okres 2 lat 3 miesięcy, 

czyli wartość zamówienia jest dużo większa niż była przy zmówieniu rocznym, 

które było w wysokości 2.100.000,00zł. W specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia to zamówienie wynosi 5.170.000,00zł. Zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych zaciągnięciem zobowiązania jest podpisanie umowy, a nie płatności, 

ponieważ cała wartość umowy musi być ujęta w limicie do upoważnienia do 

zaciągnięcia zobowiązania. Zaznaczyła, że w przypadku, gdyby limit był mniejszy 

od wartości zaoferowanego wykonania zamówienia na odbieranie odpadów 

komunalnych ten limit byłby ponownie przekazany pod obrady sesji, ponieważ 

byłby niewystarczający do wartości zamówienia. W związku z powyższym 

pozostawienie limitu w wysokości 6.000.000,00zł w wersji jaka była uchwalona w 

miesiącu styczniu spowoduje, że przed podpisaniem umowy na gospodarowanie 

odpadami komunalnymi rada zostanie poproszona o pozwolenie do zaciągnięcie 

zobowiązania. Zwróciła uwagę, że można to zrobić teraz w kwestii szacowanej przez 

wydział IR bądź później w wersji ostatecznych wyników przy znanej szczegółowo 

kwocie umowy. Zaznaczyła, że ten limit w pkt 2 nie dotyczy wydatków 

inwestycyjnych, ponieważ wydatki inwestycyjne majątkowe są określone w limicie 

przedsięwzięć, gdzie zadania inwestycyjne zostały wymienione imiennie z osobno 

podanym limitem zobowiązań. Natomiast ten punkt dotyczy wyłącznie zadań 

bieżących takich jak np.; 

 - usługi oświetlenia ulic, które nie są umowami rocznymi,  

 - usługi pocztowe, 

 - ubezpieczenie mienia, 

 - energia oświetlenia ulic, 

 - dzierżawa słupów, 

 - energia w zakresie usług dystrybucji, 

 - dostawa energii elektrycznej, jeśli chodzi o budynki urzędu, czy innych jednostek  

    podległych, 

  - telefony.     

Zaznaczyła, że wymienione usługi dotyczą utrzymania ciągłości działania jednostki 

lub są wykonywane na rzecz mieszkańców w trybie, gdzie umowa zawierana jest na 

okres dłuższy niż 1 rok.  

 

Radny W. Dominik – biorąc pod uwagę zmieniający się rynek tych usług i istniejące 

ryzyko przepłacenia ich świadczenia za rok zapytał, dlaczego usługa została 

ogłoszona aż na okres 27 miesięcy i czy koniec m-ca sierpnia jest wyznaczonym 

terminem do składania ofert, czy ogłoszenia przetargu. Ponadto uważa, że w 

przypadku wcześniejszego ogłoszenie terminu przetargu zmniejsza się ryzyko 

przekroczenia tego limitu, ponieważ w przypadku złożenia niekorzystnych ofert dla 



gminy istnieje możliwość na unieważnienie przetargu i przystąpienie do nowego 

przetargu. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że w przesłanej do publikacji 

dokumentacji postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie  

odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na 

których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kłobuck został 

wyznaczony termin złożenia ofert na dzień 09.09.br., co nie będzie jeszcze 

rozstrzygnięciem przetargu. Czas obowiązywania przyszłej umowy na 27 miesięcy 

wyznaczony został, dlatego, że wpłynęło dużo wniosków stwierdzających, że  

podpisanie umowy na 1 rok jest okresem zbyt krótkim, a w przypadku kiedy firma 

będzie miała zagwarantowaną pracę na świadczenie usługi na dłuższy okres czasu 

ceny będą korzystniejsze. Osobiście była za dodaniem tylko 3 miesięcy, ponieważ 1 

styczeń jest bardzo niedobrym okresem na zmianę kontrahenta do świadczenia 

takich usług. W odniesieniu do zaproponowanego okresu trwania umowy 

poinformowała, że jest to dobry powód do wynegocjonowania dobrych cen, 

ponieważ poprzez zagwarantowanie dłuższego okresu pracy firma może 

inwestować w swój dalszy rozwój. 

 

Radna E. Kotkowska – poprosiła o prawną opinię, czy pod kątem prawnym 

zgłoszony wniosek przez radnego A. Tokarza nie stoi w zasadniczej sprzeczności z 

uzasadnieniem przedstawionym w niniejszym projekcie uchwały. Zaproponowała, 

aby dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, gdy będzie już znana najniższa wartość 

oferty na kolejnym posiedzeniu sesji została kwota podniesiona do kwoty, która 

będzie zaspakajała potrzeby zaciągnięcia zobowiązań wynikających z konkretnych 

już cen przedstawionych przez oferenta. 

 

Radca Prawny W. Balas – uważa, że zapis przedstawiony przez panią skarbnik jest 

zasadny, ponieważ nie ma możliwości wskazania wprost tej kwoty. Natomiast,  

gdyby w grę wchodziły tylko  dwa lata można by było zmienić zapis na taki, jaki 

proponuje radny A. Tokarz. Niemniej jednak rada jest organem kontrolnym, więc nie 

ma żadnego niebezpieczeństwa, że Organ Wykonawczy wykorzysta to w inny 

sposób, ponieważ wówczas byłoby naruszenie dyscypliny finansowej. Natomiast 

drugi zapis mimo, że uzasadnienie jest za mało przekonujące uważa również za 

zasadny.  

 

Radny J. Soluch – przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

został przegłosowany projekt przygotowany przez burmistrza. Natomiast, jeśli są 

obawy, że środki zostaną inaczej wykorzystane, zastanawia się nad poparciem 

wniosku radnej E. Kotkowskiej poprzez negatywne przegłosowanie projektu 

uchwały by na kolejnym posiedzeniu sesji po rozstrzygnięciu przetargu zagłosować 

już nad konkretną kwotą.  

 



Skarbnik K. Jagusiak – powiedziała, że dzisiaj, gdy jest jeden głos na nie radni 

zastanawiają się nad głosowaniem. Poprosiła o przegłosowanie projekt uchwały 

skoro został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji. Wyjaśniła, że skoro 

nie było żadnych wątpliwości do upoważnienia, jeśli chodzi o budżet roczny, 

uważała za zasadne przygotowanie uchwały w wersji przygotowanej jako projekt 

uchwały. Zwróciła uwagę, że do przyjęcia jest również wersja przedstawiona przez 

radnego A. Tokarza jak i propozycja nie zwiększania limitu upoważnienia przed 

rozstrzygnięciem przetargu, co do niczego nie prowadzi oprócz tego, że będzie 

znana kwota upoważnienia zwiększona już o konkretną kwotę.  

 

Radny A. Tokarz – dodał, że nie był to jeden głos, ponieważ na posiedzeniu komisji 

przy głosowaniu jego wniosku prawie identycznego wynik głosowania był 3 do 4. 

Podtrzymał wcześniejszą propozycję zwiększenie kwoty upoważnienia o 

3.000.000,00zł ale jednorazowo. 

 

Radny A. Nowak - zgłosił wniosek o przegłosowanie uchwały przedstawionej w 

wersji zaproponowanej przez Burmistrza.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie wniosek 

radnego A. Tokarza. 

 

Za wprowadzenie zmiany w zapisie w § 2 Uchwały Nr 22/V/2015 poprzez dodanie 

pkt 3 w brzmieniu: jednorazowego z uwagi na ogłoszenie przetargu na odbiór 

odpadów komunalnych na okres 27 miesięcy podnoszącego kwotę upoważnienia 

określoną w pkt. 2 o kwotę 3.000.000,00zł głosowało 3 radnych, 13 głosowało 

przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Wniosek nie został przyjęty  

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2015 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck głosowało 11 radnych, 

głosów, 5 radnych głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 90/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.9.  

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

 

Skarbnik K. Jagusiak – zgłosiła autoporawkę do tekstu uchwały w zakresie poprawy 

zapisu § 1 pkt 1 <zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 z uwagi na fakt, że dołączony 

załącznik Nr 3 zawiera dotację dla MOK zachodzi konieczność dokonania zmiany 

zapisu § 1 pkt 2 poprzez poprawę kwoty dotacji dla MOK na kwotę 3.200,00 zł.  



Poinformowała, że zmiany dotyczą wprowadzenia do planu subwencji oświatowej 

kwoty 52.000,00zł wynikającej z podziału rezerwy subwencji z podziałem na: 

 - dla szkół gminnych kwoty 16.800,00zł, 

 - dla szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich kwoty 35.200,00zł. z 

   przeznaczeniem na wyposażenie klas „0” oraz na wyposażenie gabinetów 

   profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

- wprowadzenie kwoty 53.000,00 zł z tytułu zwrotów za wychowanie przedszkolne 

   dzieci, które zamieszkują na terenie innych gmin.  

-  wprowadzenie kwoty 3.580,00 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia (Sz.P w  

    Kamyku). 

-  w zakresie Gospodarki komunalnej ochrony środowiska wprowadzenie kwoty  

    9.400,00 zł z tytułu kosztów upomnień. 

W zakresie załącznika Nr 2 zmiany dotyczą: 

 - przeznaczenia w dziale Transport kwoty 60.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,  

 - przesunięcia środków Osiedla Nr 4 z przeznaczeniem na promocje gminy,  

 - podziału subwencji oświatowej w wysokości 52.000,00 zł z przeznaczeniem dla 

   poszczególnych szkół.  

 - przeznaczenia środków z ubezpieczenia mienia na usługi w szkole kwota  

   3.580,00 zł  

-  w zakresie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury dotacja w wysokości 

   2.400,00zł na zadania związane z projekcją filmów w okresie wakacyjnym.  

W zakresie załącznik Nr 3 zmiany dotyczą;  

- podziału środków z Osiedla Nr 3 w wysokości 20.086,00 zł z przeznaczeniem na  

  poszczególne zadania w zakresie rozdziału Oczyszczanie miast i wsi i rozdziału 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. 

- zmniejszenia kwoty 110.000,00zł w rozdziale Plany zagospodarowania 

  przestrzennego z przeznaczeniem na wykupy gruntów, 

- drobnych zmian w zakresie rozdziału Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

   przeciwpożarowa w zakresie działu ochotniczych straży pożarnych poprzez:  

   - zmniejszenie dotacji w zakresie funduszu sołeckiego Libidza kwota 3.500,00zł  

      z przeznaczeniem funduszu na bezpośredni wydatek w gminy,  

    - przeznaczenie kwoty 4.400,00zł na dotacje OSP Łobodno  

-  w zakresie rozdziału Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie  

   dotyczy kwoty 800,00zł dla MOK w zakresie limitów środków Osiedla Nr 3.  

 

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

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

 

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

wraz z trzema załącznikami głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 91/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 



Pkt. 10.  

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 Łobodnie na 

dofinansowanie remontu garażu oraz zakupu umundurowania w kwocie 8.400,00zł. 

Powyższe wydatki zostaną sfinansowane w części z Funduszu Sołeckiego 

(4.000,00zł) pozostałe z funduszu na działalność OSP.  

 

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

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

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy z ramienia burmistrza została przeprowadzona 

ocena stanu technicznego garażu. 

 

Wydział OR A. Wierus - odpowiedział, że została przeprowadzona. Remont garażu 

dotyczy bardzo zniszczonego blaszanego dachu, który wymaga kapitalnego 

remontu. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla 

ochotniczej straży pożarnej głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 

radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 92/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Kłobuck” zrealizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (konkurs nr 

2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że program jest bardzo istotny, jeśli chodzi 

o perspektywę finansową na lata 2014-2020, ponieważ daje nie tylko gminie, a 

również prywatnym podmiotom możliwość pozyskania środków zewnętrznych w 

celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i tym poprawy stanu środowiska na 

terenie nasze gminy. Przypomniał, że plan był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego dniu 11.08.2015r W wyniku 

dyskusji komisja przyjęła wniosek o uzupełnienie projektu Planu o inne odnawialne 

źródła energii w postaci przydomowych elektrowni wiatrowych i pomp ciepła.   

Zgłosił niżej opisaną autopoprawkę do Planu: 

W dziale III Działania / zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem 



Rozdział: 2 Metodologia doboru działań pkt. 2.2 Krótko /średnioterminowe zadania, 

ujętych było XXI Działań. 

W celu utrzymania spójności działań wprowadzone przez komisję działania zostały 

wpisane jako: 

 - Działanie XVII – Małe przydomowe elektrownie wiatrowe, 

 - Działanie XVIII – Instalacje pomp ciepła. 

Numeracja pozostałych działań została poprawiona automatycznie. 

Ponadto jednoczesnej zmianie ulega kolejność i ilość działań: 

- w Tabeli 25. Zestawienie działań dla Gminy Kłobuck,  

- w tabeli w załączniku II – Harmonogram realizacji działań – Gmina Kłobuck.  

 

Centrum Doradztwa Energetycznego W. Płachetka – zaznaczył, że mówiąc o planie 

gospodarki niskoemisyjnej należy odwołać się do dyrektywy europejskiej, ponieważ 

branża energetyczna czy środowiskowa w dużej mierze zależy od dyrektyw i 

rozporządzeń Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego. W dyrektywie 

klimatyczno – energetycznej tzw. 3x20 każdy z krajów członkowskich zobligował się 

do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20 % i zmniejszenia zużycia energii 

oraz do 20% zwiększenia udziału z odnawialnych źródeł energii. Niniejszy Plan 

gospodarki niskoemisyjnej jest lokalnym odwzorowaniem tej dyrektywy UE, 

ponieważ w Planie gospodarki zbadana została sytuacja klimatyczno – energetyczna 

na terenie Gminy Kłobuck by na podstawie uzyskanych danych wskazać jak może 

wyglądać zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej, czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Niemniej jednak 

jest to cel makroekonomiczny, dla którego ten dokument powstaje i dla którego 

NFOŚiGW przyznał dodatkowe dofinansowanie. Natomiast najważniejszym celem 

dla gminy jest zapis wynikający wprost z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale 

także z Programów Operacyjnych Struktura Środowisko, iż aby móc uzyskać 

jakiekolwiek dofinansowanie w dziedzinie energetyki, czy dziedzinie środowiska 

należy mieć spójność i zgodność z Planem gospodarki niskoemisyjnej, oznacza to, że 

Gmina Kłobuck chcąc przystąpić do termomodernizacji obiektów publicznych, czy 

wymiany oświetlenia ulicznego musiałaby w pierwszej kolejności wykazać, że jest to 

ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej. Wymóg ten dotyczy również 

przedsiębiorców i mieszkańców chcących zamontować odnawialne źródło energii na 

swoich budynkach czy przedsiębiorstwach. Plan gospodarki niskoemisyjnej składa 

się z dwóch podstawowych elementów tj.  

-  inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących 

   zużycia paliw i energii na terenie gminy ( paliw opałowych, paliw transportowych,  

   energii elektrycznej, 

-  planu działań, w których wskazano propozycje przyczyniające się do poprawy 

   efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

   także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej  

   2014-2020.  



Wskazane w planie działania nie są działaniami ostatecznymi, które muszą być 

zrealizowane przez mieszkańca, przedsiębiorcę czy obiekt użyteczności społecznej, 

bo to są działania dające tylko możliwość, ale w przypadku, gdy będzie zachodziła 

konieczność wykonania jakiegoś działania, nie ujętego w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej będzie zachodziła konieczność do aktualizowania dokumentu, jego 

zmiany i konieczności ponownego jego opracowania. Natomiast z chwilą przyjęcia 

przez radę Planu gospodarki niskoemisyjnej wszystkie obiekty użyteczności 

publicznej jak i mieszkańcy czy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej 

perspektywy budżetowej. Przedstawił prezentację planu gospodarki niskoemisyjnej 

oraz omówił najważniejsze wskaźniki służące do opracowania inwentaryzacji emisji 

dwutlenku węgla, zużycia paliw i energii na terenie gminy jak i Działania /zadania i 

środki zaplanowane na cały okres objęty planem. Zaznaczył, że w nowej 

perspektywie budżetowej na politykę klimatyczno - energetyczną tj. na energetykę i 

odnawialne źródła energii zostało przeznaczone prawie 20% wszystkich środków 

europejskich. Wprowadzona w tym roku ustawa o odnawialnych źródłach energii 

pozwala mieszkańcom prosumentom nie tylko na budowę instalacji OZE bez 

dodatkowych zezwoleń, pozwoleń, ale jednocześnie zobowiązuje sprzedawców z 

urzędu do odkupienia tej energii elektrycznej. Pierwsze nabory rozpoczęte zostaną w 

IV kwartale br, a nasza perspektywa budżetowa przewiduje bardzo duże wsparcie 

dla tej konkretnej branży.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

wnioskując o uzupełnienie projektu planu o inne odnawialne źródła energii w 

postaci przydomowych elektrowni wiatrowych i pomp cieplnych. 

 

Radny M. Wożniak – zapytał, w jakiej kwocie i na jakich zasadach mieszkańcy i 

przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania na budowę OZE.  

 

Centrum Doradztwa Energetycznego W. Płachetka – odpowiedział, że jeśli chodzi o 

mieszkańców należy pamiętać, że mieszkaniec nigdy nie może być beneficjentem 

pierwszego rzędu czy bezpośrednim zawsze musi mieć jakiegoś pośrednika. 

Mieszkańcy, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii już mogą uzyskać 

dofinansowanie za pośrednictwem BOŚ w Programie PROSUMENT, z którego mogą 

uzyskać 60% preferencyjnej pożyczki i 40% dotacji na budowę fotowoltaniki i małych 

elektrowni wiatrowych lub 30% dotacji na instalację pomp ciepła i kolektorów 

słonecznych i 60 % preferencyjnej pożyczki. Natomiast przedsiębiorcy mogą już 

skorzystać z WFOŚ i GW, gdzie aktualnie trwa nabór na wszelkie odnawialne źródła 

energii, z którego mogą uzyskać zwrotu do 75% wartości inwestycji, z czego 30% 

może być maksymalną dotacją, a 45% musi być preferencyjną pożyczką. Ponadto w 

tej perspektywie budżetowej przedsiębiorcy będą mogli od IV kwartału br ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego uzyskać dofinansowanie w zależności od 



wielkości przedsiębiorstwa tj. 35% w przypadku przedsiębiorstwa średnich, a 45% w 

przypadku przedsiębiorstw małych lub 55% w przypadku przedsiębiorców mikro, a 

także w każdym kolejnym roku, kiedy ten nabór jest planowany na odnawialne 

źródła energii. Niemniej jednak w tym przypadku nie będzie możliwości uzyskania 

preferencyjnej pożyczki. Natomiast, jeśli chodzi o mieszkańców być może miasto 

będzie także rozpatrywało pośredniczenie w uzyskaniu jednego większego 

dofinansowania na budowę kilku lub kilkudziesięciu instalacji przypadku, kiedy 

zostanie zebrana większa grupa mieszkańców.  

 

Radny M Wożniak – zapytał, czy mieszkaniec może uzyskać 40% dofinansowanie 

przy mniejszym np. 20% zaciągnięciu pożyczki preferencyjnej. 

 

Centrum Doradztwa Energetycznego W. Płachetka – odpowiedział, że na dzień 

dzisiejszy mieszkańcy nie mają takiej możliwości.  

 

Radny M. Wożniak – zapytał, czy te same warunki dotyczą dociepleń budynków 

jednorodzinnych.  

 

Centrum Doradztwa Energetycznego W. Płachetka – odpowiedział, że na dzień 

dzisiejszy nie ma programów dotyczących termomodernizacji obiektów 

mieszkalnych przez mieszkańców. Natomiast przez NFOŚiGW opublikowana 

została informacja o rozpoczęciu Programu „Ryś”, z którego można skorzystać na 

takich samych zasadach jak z Programu PROSUMENT, czyli poprzez skorzystanie z 

pożyczki preferencyjnej i dofinansowania.  

 

Radny M. Wożniak zapytał, czy w innych gminach mieszkańcy i przedsiębiorcy już 

korzystają z tych funduszy. 

 

Centrum Doradztwa Energetycznego W. Płachetka – odpowiedział, że z uwagi, że 

weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii największe zainteresowanie 

jest małymi elektrowniami wiatrowymi czy mikro instalacjami prosumenckimi, 

ponieważ ustawa nakazuje z urzędu sprzedawcy odkupienie wyprodukowanej 

energii elektrycznej za 600,00 i 650,00 zł za każdą MWh.  

 

Radny A. Tokarz – w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców budynków 

wielolokalowych zapytał, w jakim działaniu mogą zostać ujęte jako adresat 

wspólnoty mieszkaniowe, które po ociepleniu swych budynków i spłacie kredytów 

uzyskały zdolność kredytową i mogą być poważnymi beneficjentami tych środków.  

 

Centrum Doradztwa Energetycznego W. Płachetka – odpowiedział, że mogą 

skorzystać z Działania XVI. 

 



Radny A. Nowak – zapytał, czy Plan gospodarki niskoemisyjnej automatycznie 

eliminuje osobę z uzyskania dofinansowania i zaciągnięcia kredytu, która wystąpiła 

o zgodę na budowę fermy wiatrowej.  

 

Centrum Doradztwa Energetycznego W. Płachetka – odpowiedział, że nie eliminuje, 

bo jest to ostatni element. Niemniej jednak należy pamiętać, że mówiąc o dużych 

inwestycjach energetycznych, na które chcemy uzyskać dofinansowanie musi zostać 

zachowana zgodność z Planem gospodarki niskoemisyjnej i musi być elementem 

ostatnim. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności musi być przedsiębiorca z 

prawomocną decyzją środowiskową, koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej i 

pozwoleniem na budowę. Jednakże większość inwestycji realizowana jest na 

podstawie decyzji środowiskowej lub koncesji, czy warunków przyłączenia się do 

sieci. Zwrócił uwagę, że w Działaniu XIV Farma fotowoltaiczna w opisie działania 

podane zostały alternatywy, z których wynika, że zamiast farmy fotowoltaicznej 

mogą być stosowane także inne działania, co wypełnia ten element.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i wdrażania „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck” zrealizowanego w ramach 

Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 

plany gospodarki niskoemisyjnej (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)współfinansowanego 

ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013 wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami głosowało 18 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 93/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - poinformowała, że zmiana Uchwały Nr 

55/IX/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.04.2015r wynika z geodezyjnego 

wydzielenia z nieruchomości położonej w Lgocie ozn. jako działki Nr 120/1, gruntu 

stanowiącego działkę nr 120/3 o pow. 0,1917 ha, której teren jest przewidziany do 

wykupu przez gminę z przeznaczeniem pod urządzenie projektowanej drogi ozn. w 

projekcie planu symbolem 4KDL3. Poprosiła o wprowadzenie korekty zapisu w 

Uchwale 55/IX/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.04.2015r poprzez 

wykreślenie zapisu o pow. 0,1850ha wyodrębnionej z, a dodanie wyrazów” ozn. 

geodezyjnie nr 120/3 o pow. 0,1917 ha wraz z nieodpłatnym ustanowieniem na niej 

odpowiednich służebności drogowych wynikających z ustaleń decyzji podziałowej. 

Zwróciła uwagę, że z chwilą uchwalenia planu ta nieruchomość stanie się 



automatycznie terenem przewidzianym pod drogę publiczną i zostanie zapewniony 

dostęp do drogi publicznej dla pozostałej nieruchomości.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 94/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.13.  

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 projekt uchwały został 

przygotowany z uwagi, że załącznik Nr 2 do Programu dla rodzin wielodzietnych  

„Gmina Kłobuck dla rodzin - karta Dużej Rodziny ” otrzymuje nowe brzmienie o 

treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ponieważ zgodnie z w/w 

Programem do Programu mogą przystąpić podmioty trzecie z terenu Gminy 

Kłobuck oferujące ulgi i zwolnienia dla rodzin wielodzietnych. Zaznaczyła, że GOPS 

udało się do dnia dzisiejszego zawrzeć porozumienie z dwudziestoma podmiotami.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny T. Wałęga – zapytał, czy istnieje możliwość zastosowania systemowego 

rozwiązania by przy pozyskaniu kolejnej pozycji do listy podmiotów 

uczestniczących w programie nie zachodziła konieczność procedowania projektu 

uchwały.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka - przypomniała, że taka propozycja była przedstawiona 

w pierwszej wersji projektu uchwały tzn, aby każdy pozyskany kolejny podmiot nie 

był przyjmowany uchwałą i nie był zmieniany załącznik, co zostało 

zakwestionowane przez radę. Wobec powyższego został przygotowany i przyjęty 

przez radę nowy poprawiony projekt uchwały, który zobowiązuje w przypadku 

pozyskania podmiotów trzecich oferujących ulgi i zwolnienia dla rodzin 

wielodzietnych do każdorazowego podjęcia uchwały i zmiany zapisu załącznika. 

 



Radny A. Nowak – zapytał, czy istnieje jakakolwiek wiedza w zakresie korzystania z 

oferowanych ulg.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka - odpowiedziała, że z oferowanych ulg korzysta bardzo 

dużo rodzin i nie tylko korzystających z pomocy GOPS. 

  

Radny W. Dominik - wyjaśnił, że przy procedowaniu pierwszego projektu uchwały  

nie kwestionował tego zapisu tylko zapytał, czy załącznik może być zmieniany bez 

udziału rady, który  jest integralną częścią uchwały. Wówczas nie uzyskał opinii 

radcy prawnego, który stwierdził, że nie udzieli odpowiedzi, bo nie zna przedmiotu 

sprawy, ponieważ nie uczestniczył przy opracowywaniu dokumentu. Przyznał, że 

faktycznie na każdej sesji uchwalana jest zmiana do tej uchwały. Osobiście uważa, że 

nie ma możliwości, aby zmiana uchwały odbyła bez udziału rady, której załącznik 

stanowi integralną część uchwały.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedział, że w tej kwestii zostały 

przeprowadzone konsultacje z radcą prawnym, który stwierdził, że każda zmiana w 

załączniku musi być przyjęta uchwałą.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy istnieje możliwość wyłączenia podmiotów 

prywatnych, a pozostawienie w tym załączniku tylko podmiotów publicznych.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ 

każdy nowy podmiot musi zostać wskazany w załączniku stanowiącym integralną 

część uchwały. 

 

Radca Prawny W. Balas – odpowiedziała, że uchwała jest prawem miejscowym z 

uwagi, że przy procedowaniu pierwszego projektu uchwały wskazany w nim system 

został zakwestionowany, wobec powyższego nie ma możliwości bez zgody rady 

dokonywać zmian wcześniej przez nią uchwalonych. Natomiast nie można 

selekcjonować podmiotów, ponieważ uczestniczą one w tym samym programie.  

 

Radny J. Soluch – uważa, że od przewodniczącej zależy, czy projekt uchwały będzie 

procedowany na każdej sesji, ponieważ można wstrzymać procedowanie uchwały 

do czasu, gdy będą dwa lub trzy nowe podmioty. 

 

Kierownik GOPS K. Janicka - odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ 

nie można wstrzymywać przedsiębiorcy, który deklaruje udzielenie pomocy 

rodzinie wielodzietnej. 

   

Radny A. Tokarz – uważa, że rozumowanie radnego jest błędne, ponieważ zwłoka 

jednomiesięczna czy dwumiesięczna powoduje konkretną wymierną stratę dla tych 

petentów.  



Radny M. Wożniak – wniósł o zamknięcie dyskusji.  

 

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

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

rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 95/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt. 14.  

Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o 

kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019. 

 

Przewodniczący Zespołu ds. wyboru ławników M. Wojtysek - poinformował, że 

zespół opiniujący na posiedzeniu w dniu 9.07.2015r dokonał formalnej oceny 

zgłoszeń złożonych przez kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.  

Zgłoszenia zostały złożone w terminie i spełniają wymagania formalne w związku z 

powyższym przez Zespół został przygotowany projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia o tych kandydatach informacji od Komendanta Wojewódzkiej Policji w 

Katowicach. Natomiast po otrzymanej informacji od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji o zgłoszonych kandydatach Zespół na podstawie art.163 § 2 ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, przed przystąpieniem do wyborów przygotuje i 

przedstawi na Sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach w szczególności w 

zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016 -

2019 głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 96/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt 15.  

Projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wydział OR A. Wierus - poinformował, że w myśl. art. 12 § 1, 4 i 6 ustawy z dnia 

5.08.2011r Kodeks wyborczy jeżeli w zakładzie opieki zdrowotnej ( szpitalu) w dniu 

wyborów będzie przebywać, co najmniej 15 wyborców, rada gminy na wniosek 

Burmistrza tworzy odrębny obwód do głosowania. Nieutworzenie obwodu jest 



możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika zakładu 

opieki zdrowotnej. W związku z powyższym burmistrz w dniu 17.07.2015r wystąpił 

do Kierownika Szpitala Rejonowego w Kłobucku z prośbą o zajęcie stanowiska w tej 

sprawie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii został przygotowany projekt uchwały 

dotyczący utworzenia odrębnego 16 obwodu do głosowania w Szpitalu Rejonowym 

w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5E. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały projektu uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnego obwodu do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 97/ XII/ 2015 z dnia 18.08.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.16.  

Wypracowania stanowiska Rady Miejskiej Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólno- dostępnych na terenie miasta Kłobuck. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej J. Soluch - z uwagi na 

odbywające się na terenie powiatu kłobuckiego konsultacje dotyczące godzin pracy 

aptek odczytał stanowisko wraz z uzasadnieniem wypracowane przez Klub Koalicji 

Samorządowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie miasta Kłobuck. 

 

Radny T. Wałęga – zwrócił uwagę, że stanowisko rady miejskiej w formie uchwały 

będzie miało charakter intencyjny. W odniesieniu do uzasadnienia odnosi wrażenie, 

że zapis dot. pojawienia się prawdopodobieństwa zdarzeń zagrażających zdrowiu 

lub życiu człowieka jest nie do końca fortunnym zapisem, gdyż zdarzenie 

zagrażające zdrowiu czy życiu człowieka są obsługiwane przez pogotowie 

ratunkowe. Doskonale rozumie intencje radnych, ponieważ ten temat był już 

wielokrotnie omawiany. Niemniej jednak rada może jedynie przekazać stanowisko 

intencyjne do samorządu powiatowego. Natomiast samorząd powiatowy doskonale 

zna ten problem, bo jest on rozważany od wielu lat. Nadmienił, że apteki są 

podmiotami prywatnymi, a dyżury w niedzielę i święta są dla tych podmiotów 

deficytowe. W związku, z czym nie wie, czy to stanowisko, które podejmiemy w 

słusznej sprawie rozwiąże istniejący problem.  

 

Radny Z. Bełtowski – przyznał, że ten problem jest doskonale znany, dyskusja w tej 

kwestii toczy się, od co najmniej czterech lat. Ma nadzieję, że dzisiejsze stanowisko 

pomoże w rozwiązaniu tego problemu poprzez uregulowanie dyżurów aptek na 

terenie Kłobucka.  

 



Wiceprzewodniczący J. Batóg – poinformował, że radni reprezentują mieszkańców 

naszych sołectw i osiedli, którym powinna zostać zabezpieczona możliwość 

skorzystania z takiego dyżuru. Z uwagi na ogłoszone konsultacje radni 

wypracowanym stanowiskiem zabierają głos w dyskusji w imieniu wszystkich 

naszych mieszkańców. Natomiast, czy starostwo będzie mogło rozwiązać istniejący 

problem jest już inną sprawą.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy rada powiatu jest władna podjąć uchwałę w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek. Uważa, że w tej kwestii dobrze byłoby 

poznać opinię radcy prawnego.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej J. Soluch – odpowiedział, 

że rada powiatu jest władna w ustaleniu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 

Przytoczył rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Łódzkiego, gdzie Rada Powiatu 

Pajęczańskiego z dnia 31.03.2015r podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pajęczańskiego w 2015r, 

który stwierdził nieważność uchwały zgodnie z załącznikami do uchwały (w których 

mowa jest, że godziny całodobowe w święta i dni wolne od pracy są tylko i 

wyłącznie w Pajęcznie, a w mieście Działoszyn oddalonego o 15 km ich nie ma ) z 

istotnym naruszeniem prawa, a zwłaszcza art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 z późn, 

zm.). Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać 

dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedzielę i święta i inne dni wolne od 

pracy.  

 

Radny W. Dominik – dodał, że zapis ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo 

farmaceutyczne daje delegacje radzie powiatu do ustalenia, rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych. Uważa, że to stanowisko powinno zostać skierowane do 

burmistrza, ponieważ zapis ust. 2 wskazuje, że rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu po 

zaciągnięciu opinii wójtów burmistrzów i prezydentów, a nie rady gminy.  

 

Radny J. Puchała - poinformował, że pamięta czasy, kiedy była jedna apteka i nigdy 

nie było takiego problemu.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – uważa, że takie stanowisko może 

zostać również złożone przez burmistrza.  

 

Radny J. Soluch – zaznaczył, że czytając dalej przytoczony zapis art. 2 rozkład 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały 

rada powiatu po zaciągnięciu opinii wójtów burmistrzów i prezydentów miast gmin 

z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie 



by w czasie trwających konsultacji na terenie powiatu przez radę został złożony 

wniosek, co będzie bardziej czytelne nawet dla mieszkańców. 

 

Za przyjęciem i przekazaniem do rady powiatu stanowiska w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kłobuck 

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

Stanowisko zostało przyjęte.  

 

Pkt.17.   

Wypracowania stanowiska w sprawie wezwania Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia 

prawa wniesionego przez skarżącego w dniu 2.VII. 2015r dokonanego Uchwałą Nr 

60/X/2015r 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa dokonanego Uchwała Nr 60/X/2015r z dnia 26.05.2015r 

w sprawie rozpatrzenia skarg na po Dyrektora OSiR zostało przekazane radnym.  

Zaznaczyła, że w przedmiocie oceny zasadności zarzutów zawartych wezwaniu do 

usunięcia naruszenia prawa zwróciła się o opinię do radcy prawnego. Po uzyskaniu 

opinii zostało zorganizowane spotkanie z prezydium rady oraz z przewodniczącymi 

komisji, po przeprowadzeniu konsultacji uznano, że wezwanie nie będzie 

przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia sesji, ponieważ w wskazanej opinii 

wynika, że mając na uwadze wskazany stan faktyczny wespół z regulacjami 

prawnymi należy stanowczo stwierdzić, że stanowisko wzywającego jest bezzasadne 

i dlatego nie powinno być uwzględnione. Tym samym nie jest konieczne 

ustosunkowanie się do jego treści skoro z przepisu art. 53 § 2 ppsa wynika, że organ 

nie musi odpowiadać na wezwanie, tym bardziej, kiedy jest ono bezzasadne. 

Odczytała opinię prawną.  

Opinia w załączeniu pod protokołem.  

 

Radny W. Dominik – wyjaśnił, że poprosił o wprowadzenie tego pkt-u do porządku 

obrad sesji, ponieważ część radnych głosowała przeciw uznaniu skargi za 

bezzasadną. Przewiduje, że stanowisko rady nie będzie inne, niż jakie było zajęte w 

uchwale oddalającej skargę. Niemniej jednak uważa, że w tej sprawie powinna 

odbyć się dyskusja, aby mieszkańcy nie odnosili wrażenia, że rada lekceważy 

obywateli nie rozpatrując tego rodzaju pism. Uważa, że pismo skarżącego zostało 

napisane również przez radcę prawnego i ma zupełnie odwrotny oddźwięk i też w 

nim jest dużo zarzutów. Poinformował, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał opinii 

prawnej od radcy prawnego, co do wątpliwości zastosowanej podstawy prawnej 

wydanych zarządzeniach przez po dyrektora OSiR, które były jednym z głównych 

powodów wyproszenia z pływalni skarżącego. Natomiast drugim powodem był 

często powoływany zapis § 15 ust. 3 Regulaminu pływalni, który zabrania 

utrudniania pływania innym użytkownikom. Niemniej jednak wątpliwość budzi 

dzisiaj zarządzenie burmistrza z dnia 30.06.2015r zmieniające załącznik dotyczący 



korzystania z cennika usług krytej pływalni, gdzie w punkcie 13, 14 i 15 pojawiła się 

pozycja indywidualna nauka pływania z jedną lub z trzema osobami cennik 

przewiduje bilet normalny 9,00zł, a indywidualna praca z instruktorem 

kosztowałaby odpowiedni 50,00zł, 65,00zł i 80,00 zł rozumie, że jeśli zostanie 

zakupiony bilet za 9,00zł zostanie utrudnione korzystanie z pływalni innym osobom, 

a jeśli zostanie zakupiony za 80,00zł przestanie utrudniać, bo zapis § 15 się nie 

zmienił. Zaznaczył, że osobiście ma wiele wątpliwości, a uzasadnienie zawarte w 

opinii prawnej jest dyskusyjne czytając równolegle z treść wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa przez radę, dlatego też uważał, że dyskusja jest wskazana. 

Osobiście spodziewa się, że rada albo nie zajmie żadnego stanowiska albo odmówi 

usunięcia naruszenia prawa. Niemniej jednak zgodnie z KPA nie zamyka to drogi 

skarżącemu do złożenia skargi do WSA.  

 

Radny J. Soluch – poprosił o odczytanie trzech zdań końcowych z opinii radcy 

prawnego.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - odczytała konkluzje opinii: 

Mając na uwadze wskazany stan faktyczny wespół z regulacjami prawnymi należy 

stanowczo stwierdzić, że stanowisko wzywającego jest bezzasadne i dlatego nie 

powinno być uwzględnione. Tym samym nie jest konieczne ustosunkowanie się do 

jego treści skoro z przepisu art. 53 § 2 ppsa wynika, że organ nie musi odpowiadać 

na wezwanie, tym bardziej, kiedy jest ono bezzasadne. 

 

Radny J. Soluch – wniósł o nie rozpatrywanie wezwania o naruszenia prawa.  

 

Radny A. Tokarz – wnosi o oddalenie wniosku radnego J. Solucha z uwagi, że opinia 

radcy prawnego nie jest wiążąca dla rady. Natomiast, jeśli zarządzenia wydane 

przez po. Dyrektora OSiR zostały wydane bez delegacji prawnej to mogło dojść do 

naruszenia prawa materialnego, a tym samym skarżący może podnosić, że  

naruszono jego interes prawny. Zapytał dyrektora OSiR czy do wydawania zarządzeń 

porządkowych konieczna jest delegacja czy też podstawa prawna.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian – odpowiedział, że nie chce stworzyć burzy, bo dzisiaj 

powiedział by za dużo, a jest po urlopie.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska– odebrała głos dyrektorowi 

poinformowała, że to rada ma się zająć wnioskiem, ponieważ skarżący nie zgadza się 

z uchwałą rady. Uważa, że mowa o zarządzeniach czy były one legalne czy nie jest 

dzisiaj jest bezprzedmiotową. Złożone zostały dwa wnioski jeden został złożony 

przez radnego J. Solucha o nie rozpatrywaniu przez Radę Miejską wezwania o 

usunięcie naruszenia prawa wniesionego przez skarżącego zgodnie z opinią racy 

prawnego i drugi złożony przez radnego A. Tokarza, aby rada zajęła się 



rozpatrzeniem wezwania. Wnioski zostaną poddane radzie pod głosowanie. Poddała 

pod głosowanie wniosek radnego J. Solucha. 

 

Za nie rozpatrywaniem przez Radę Miejską wezwania o usunięcie naruszenia 

prawa wniesionego przez skarżącego w dniu 2.VII. 2015r dokonanego Uchwałą Nr 

60/X/2015r głosowało 13 radnych, 3 radnych głosowało przeciwko, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

Wniosek został przyjęty  

 

Pkt.18.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował o następujących sprawach: 

 

W zakresie Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

 

 - W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych 

    dotyczących usunięcia usterek w budynku bazy sportowo – rekreacyjnej w 

    Łobodnie. Wykonawca Firma Budowlana BUD-POL z siedzibą w Miedźnie. 

    Termin wykonania 60 dni. Wykonawcy przysługuje nominalne  

    wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 30.091,04 zł. Wielkość  

    wynagrodzenia uzależnione będzie od faktycznej ilości wykonanych robót. 

 - W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych  

    związanych z zamontowaniem oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. 

    Olszowiec w Borowiance. Wykonawca jest P.P.U.H. FENIX S.C z siedzibą w 

     Jaskrowie, za kwotę 3.259,50 zł. Obecnie trwa procedura akceptowania przez 

     Tauron proponowanego przez wykonawcę, sposobu zamontowania  

     urządzenia na istniejącym słupie. 

  - W dniu 30.06.2015 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego  

     Województwa Śląskiego o płatność końcową dla operacji pn.: „Budowa  

     parku fitness w Kłobucku przy ul. Spacerowej”. Inwestycja była realizowana  

     z dofinansowaniem w ramach PROW 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji 

     to kwota 88.349,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 50.000,00 zł. 

     W dniu 08.07.2015 r. zostało przekazane zlecenie płatności na kwotę 50.000,00 zł. 

 -  W dniu 03.07.2015 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych  

     związanych z wykonaniem budowy odwodnienia odcinka ul. Stawowej  

     wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego – etap I. Cena brutto wynosi  

     37.958,34 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  

    „WILK” R. Wilk z siedzibą w Kłobucku. Termin wykonania robót do 11.09.2015 r. 

  - W dniu 07.07.2015 r. został przesłany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

     pierwszy wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie  

     zadania „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap I” realizowanego w 

     ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II  



      Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

  -  W dniu 15.07.2015 r. przesłano ogłoszenie do publikacji europejskiej dokumenty 

      dotyczące postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie 

      odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich  

      nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie  

      Gminy Kłobuck. Czas obowiązywania przyszłej umowy to 27 miesięcy.  

      Przewidywany termin otwarcia ofert 10.09.br. 

   -  W dniu 20.07.2015 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.:  

      „Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku”. Dla rozliczenia umowy o  

       dofinansowanie projektu inwestycyjnego będą składane wnioski  

       o płatność pośrednią i końcową oraz sprawozdanie z realizacji zadania. 

    - W dniu 28.07.2015 r. podpisano umowę na dostawę kontenera – pawilonu na plac 

       zabaw w sołectwie Rybno. Cena brutto wynosi 22.570,50 zł. Wykonawcą jest 

       firma MODUŁ TECHNIK Sp. z o.o.  z siedzibą w Mikołowie. Termin dostawy do  

      16.09.2015 r. 

   -  Wykonano roboty budowlane w zakresie oświetlenia placu zabaw i skrzynki  

       elektrycznej w miejsc. Lgota. 

   -  Przygotowywane jest postępowanie na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia  

       drogowego na terenie Gminy Kłobuck wraz z elektroniczną ewidencją tego 

       oświetlenia oraz audytu efektywności energetycznej. Założony w SIWZ termin 

       wykonania opracowania to 30 listopada br. 

   -  W dniu 10.08.2015 r. złożono kolejny wniosek o płatność za okres od 01.05.2015 r.  

       do 31.07.2015 r.  dla  projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej  

       dla gminy Kłobuck” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  

       w ramach IX Osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   2007- 

       2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  

       działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – plany gospodarki  

       niskoemisyjnej (PGN). 

   -  W dniu 14.08.2015 r. podpisano umowę na sporządzenie koncepcji projektowej  

       i kosztowej pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły 

       Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”. Cena brutto 15.621,00 zł.  Wykonawcą jest 

       Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX arch. J. 

       Mazurkiewicz z siedzibą w Katowicach. Termin wykonania do 23 listopada 

       2015r 

 

W zakresie Wydziału GOR  

- W oparciu o zebrany przez tut. organ materiał dowodowy Sąd Rejonowy XI  

   Wydział Karny w Częstochowie orzekł prowadzącego działalność gospodarczą  

   pod nazwą Usługi Asenizacyjne Pradela Piotr z siedzibą w Golcach, uznać za  

   winnego popełnienia zarzucanego czynu dotyczącego prowadzenia działalności w  

   zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych  

   na terenie Gminy Kłobuck bez stosownego zezwolenia. 

 - Wojewoda Śląski przesłał porozumienie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na  



   urządzenie mogiły zbiorowej z pomnikiem, napisem i krzyżem ozdobnym dla 20 

   żołnierzy napoleońskich i 4 osób cywilnych ofiar II wojny światowej na cmentarzu 

    parafialnym w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej. 

-  Wszczęto z urzędu- wg stanu na dzień 14.08.2015r.- 404 postępowania w sprawie 

    nakazania wykonania ustawowego obowiązku przyłączenia zabudowanych 

    nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wydano 42 decyzje umarzające 

    postępowanie z uwagi na wykonanie w/w obowiązku oraz 256 decyzji 

    nakazujących. 

 -  PPHU Fenix S.C. wykonało usługę polegającą na demontażu istniejących opraw 

    oświetleniowych oraz montażu nowych opraw oświetleniowych LED na słupach 

    energetycznych zlokalizowanych w Kłobucku przy ul. Szkolnej na odcinku od  

    skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Słoneczną.  

 - W dniu 10.08.2015 r. została przeprowadzona kontrola sposobu odbioru przez  

    firmę Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO- SYSTEM”  

    Sp. j. Bożena Strach i Waldemar Strach odpadów komunalnych pochodzących z  

    zabudowy jednorodzinnej. W/w kontrola nie wykazała nieprawidłowości w 

    odbiorze odpadów. 

 -  W miesiącu czerwcu firma Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji 

    Nieczystości „ EKO- SYSTEM” B. W. Strach Sp. j odebrała z terenu Gminy 

    Kłobuck 315,14 Mg odpadów zmieszanych oraz 43,36 Mg odpadów 

     segregowanych, w miesiącu lipcu: 319,44 Mg odpadów zmieszanych oraz 47,16  

     Mg odpadów segregowanych. 

  -  Zostały podpisane trzy umowy związane z udzieleniem dofinansowania  na  

     likwidację odpadów azbestowych z terenu nieruchomości położonej na obszarze 

    Gminy Kłobuck (łącznie w rb. podpisano 12 umów). 

 - Właściciele nieruchomości położonych przy ul. Wieluńskiej w Kłobucku,  

    oznaczonych nr 4436/4, 4436/6, 4436/5, 4435/15, 4435/3, 4435/10, 4435/13, 4435/14,  

    4435/18, 4436/10, 895/6, 4435/5 (teren wokół dawnego dworca autobusowego)  

    wykonali zobowiązanie uporządkowania nieruchomości.    

-  Właściciele nieruchomości położonych pomiędzy ul. Żytnią a ul. Rómmla,  

     oznaczonych nr 1139/8, 1140/6 oraz właściciele nieruchomości położonej przy ul. 

    Andersa w Kłobucku zostali zobowiązani do usunięcia odpadów z miejsca  

    nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania. 

-  W dniu 14 lipca 2015 r. została powołana przez Wojewodę Śląskiego komisja do  

    spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach 

    rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 

    spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,  

    przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 

    w Gminie Kłobuck. 

-  Druk wniosku dla rolników w sprawie szkód w gospodarstwach rolnych  

    lub w działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez  

    suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki  

    wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w Gminie 



    Kłobuck dostępny jest na stronie internetowej www.bip.klobuck.akcessnet.net, a  

    także w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

   Urzędu Miejskiego w Kłobucku.  

-  W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. suszy,  

    zwrócono się do Wojewody Śląskiego z prośbą o uznanie terenu gminy Kłobuck 

    jako obszaru dotkniętego stanem klęski żywiołowej w roku 2015.  

-   Postanowieniem z dnia 14.08.2015r. zaopiniowano pozytywnie Projekt robót  

    geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej na terenie Zakładu  

    Przeładunku i Dystrybucji Gazu „FAM-GAZ” w Kłobucku przy ul. Pogodnej 1, gmina  

     Kłobuck, powiat kłobucki, województwo śląskie. 

 -  W dniu 3.08.2015r. wydano dla firmy Amber Eco Sp. z o.o. ul. Ceglana 4  

     w Katowicach decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  

     znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Punkt skupu złomu i innych  

     odpadów” zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Długosza 101. 

 -  ostanowieniem z dnia 3.08.2015r. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia 

    oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

    uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  

    znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Punkt skupu surowców wtórnych”  

    zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Pogodnej 4, na działkach o nr 253/6 i 254/2  

     obręb Kłobuck. 

 -  Postanowieniem z dnia 3.08.2015r. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia 

     oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

     uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  

     znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zbieraniu, odzysku i  

     przetwarzaniu odpadów na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 438/45 i  

     438/43, zlokalizowanych w Kłobucku przy ul. Górniczej 1 ( wniosek firmy 

     LOVETT Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku przy ul. Staszica 6 ). 

 -  W dniu 27.07.2015r. wpłynął wniosek Pana Mariusza Serżysko z firmy ALTOR Sp. 

     z o.o.ul. Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki o wydanie decyzji środowiskowej dla 

     przedsięwzięcia polegającego na "Budowie płyty do bioremediacji gleby metodą 

     ex situ na działce nr 253/6 w Kłobucku", obręb Kłobuck. 

 -  WSA w Gliwicach postanowieniem z dnia 20 lipca 2015r. odrzucił skargę  

     Stowarzyszenia Rozwoju „RAZEM” na decyzję SKO z dnia 28.08.2015r. w 

     przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia 

     polegającego na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z 

     infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza 

     kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo-montażowego 

     oraz zjazdu z drogi zlokalizowanej w miejscowości Kłobuck, gmina Kłobuck,  

     powiat kłobucki, województwo śląskie, nr ewidencyjne działek: 5603, 5604, 5605,  

     5606, 5643, 5714 oraz miejscowości Osoki - Pustkowie, gmina Kłobuck, powiat  

     kłobucki, województwo śląskie, nr działek: 125, 126, 132, 140, 150, 151 oraz 152” .  

  - Przypomniał, że do końca sierpnia br. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku  

     akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

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


     produkcji rolnej.  

 

W zakresie Wydziału GPN  

 

I. Sprawy dot. Gospodarki nieruchomościami. 

NABYCIE: 

-  W dniu 24 lipca podano do publicznej wiadomości wykaz zawierający opis  

    nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany uchwałą nr  

    44/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z 23marca 2015r. W tym samym dniu  

    ukazała się w prasie lokalnej komunikat o terminie i miejscu wywieszenia wykazu  

    nieruchomości. ( Gazeta Kłobucka), 

 Obciążanie nieruchomości gminy służebnościami: 

-   w dniu  29 lipca 2015r . w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku  

    ( Nr 106/X/2011 z 23.08.2011r. i Nr 65/X/2015 z 26.05.2015r.) ustanowiono na  

    rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu  

    Częstochowskiego służebności przesyłu polegające na nieodpłatnym 

    udostępnieniu nieruchomości gminy położonych w Kłobucku, ozn. 4438/52 i 

    5716/24 pod odcinek wodociągu i przebudowę kanalizacji sanitarnej. 

Wynajem i dzierżawa: 

-  wyznaczono na 9 lipca 2015r.  termin II przetargu ustnego nieograniczonego  

    na dzierżawę 6 nieruchomości rolnych położonych w Kłobucku obręb Osoki  

    Pustkowie, Brody Malina, Niwa Skrzeszów oraz w Libidzy. Przetarg zakończył się  

    wynikiem negatywnym. Nikt nie stawił się na licytację.  

-   również w drugim przetargu ustnym nieograniczonym podanym do publicznej 

    wiadomości ogłoszeniem z 19 czerwca br., a zorganizowanym 23 lipca na wynajem 

    części nieruchomości położonej w Łobodnie, oznaczonej geodezyjnie nr 2010/10,  

    zabudowanej budynkiem administracyjno- biurowym oraz kompleksem 

    magazynowo- garażowym, nie było uczestników. Stawkę wywoławczą 

    miesięcznego czynszu netto ustalono na 1.000,00zł. Ogłoszenie podano do 

    publicznej wiadomości na tablicach w urzędzie, na stronach internetowych 

    urzędu, a wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie lokalnej 19 czerwca (Gazeta 

    Kłobucka).  

 -  w dniu 7 lipca ogłoszony został III przetarg ustny nieograniczony na najem  

    nieruchomości położonej w Kamyku, zabudowanej zabytkowym dworem. 

    Przetarg ma się odbył 20 sierpnia o godz. 1200. Ogłoszenie podano do publicznej 

    wiadomości na tablicach ogłoszeń w urzędzie, na stronach internetowych urzędu,  

    a wyciąg z ogłoszenia ukazał się w Gazecie Wyborczej z datą emisji 9 lipca br.  

    Stawka czynszu miesięcznego 1.500,00zł netto + Vat. Termin wniesienia wadium 

    upłynął w dniu 17 sierpnia 2015r. W wyznaczonym terminie nie dokonano wpłaty  

    wadium.  

II. Z zakresu Gospodarki Przestrzennej: 

Plany zagospodarowania przestrzennego:  

-  w dniu 14 lipca o godz. 1600 wyznaczono termin rozpoczęcia dyskusji publicznej  



    nad wyłożonymi do publicznego wglądu projektem planu zagospodarowania  

    przestrzennego opracowywanego dla terenu położonego w Kamyku oraz  

    prognozą oddziaływania na środowisko. W dyskusji nie uczestniczyli ani  

    mieszkańcy, ani właściciele terenu położonego w granicach opracowania. W  

    wyznaczonym do 28 lipca br. terminie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca wyżej  

    wymienionych dokumentów.  

-  w dniu 31 lipca 2015r . wpłynęła skarga Państwa (<) kierowana do 

    Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Rady Miejskiej 

    w Kłobucku nr 52/IX/2015 z dnia 29.04.2015r. uchwalającą zmianę studium 

    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

    Przypomniał, że uchwałą nr 85/XI/2015 z dnia 23.06 Rada Miejska odmówiła  

    uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżących 

    poprzez pozostawienie w uchwalonym studium dotychczasowego przeznaczenia 

    terenu działki nr 97/2 położonej w Kłobucku, obręb Zagórze jako terenu rolnego 

    do chwili obecnej Minister Rolnictwa nie podjął decyzji o wyrażeniu zgody na  

    przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III o pow. 2 ha 4365m2  

    położonych w Łobodnie, co powoduje wstrzymanie prac nad projektem planu 

    miejscowego dla Łobodna.  

 - Wszczęto postępowania administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

    publicznego: - dla budowy ok. 260 m odcinka kanalizacji sanitarnej w Łobodnie  

    przy ul. Prusa, z wniosku Miastoprojektu Częstochowa działającego w imieniu  

    Gminy Kłobuck; - dla budowy wodociągu o długości ok. 840m w ulicach Podleśnej  

    i Gościniec w Nowej Wsi z wniosku Miastoprojektu Częstochowa działającego w  

    imieniu Gminy Kłobuck; 

Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:  

  - w dniu 15 lipca dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci  

     wodociągowej wzdłuż ul. Częstochowskiej w Białej oraz w drodze wewnętrznej  

     stanowiącej własność osoby fizycznej. W dniu 15 czerwca br. wniosek został 

     zmieniony poprzez ograniczenie zamierzenia inwestycyjne wyłącznie do  

     wodociągu. Postępowanie prowadzone na wniosek S. Drzazgi, 

  - w dniu 21 lipca dla budowy odcinka sieci wodociągowej (o średnicy 110 

     milimetrów) oraz kanalizacji sanitarnej ( o średnicy 200 milimetrów) w ul. hm  

     T. Sobisia w Kłobucku. Decyzję wydano na wniosek Canis Majoris  

     DEVELOPMENT M. Kamiński i Wspólnicy Sp. J. Inwestycja związana jest  

     z zaopatrzeniem w media czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego 

     wielorodzinnego z 24 mieszkaniami i podziemnym garażem, o której to 

     inwestycji informowałem na sesji 23.03 br. 

 

Sprawozdanie z realizacji efektu ekologicznego dla Projektu Funduszu Spójności Nr 

POIS.01.01.00-00-034/08 pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej" wg. stanu na dzień 17.08.2015r.  

 

1) Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłobuck, obręb Smugi, Kamyk,  



        Borowianka, Łobodno, cz. Kopca: 

        Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - 214 

        Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które mają 

        stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego 164 

2)  Kanalizacja  sanitarna w miejscowości Biała i cz. Kopca 

         Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - 157 

         Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które mają  

         stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego 93 

 3) Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłobuck obręb Przybyłów i Libidza. 

         Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - 86 

         Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które mają  

         stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego 82 

                Łączna liczba podłączonych nieruchomości - 457 

                Łączna liczba korzystających osób – 1.926 

                Łączna liczba niepodłączonych nieruchomości - 339 

                Łączna liczba osób niepodłączonych – 1.886 

            Liczba podłączonych osób do kanalizacji stanowi na dzień 17.08.2015r.- 51%   

                realizacji wskaźnika. 

 

W zakresie Wydziału OR  

            - w dniu 27.07.2015r Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę  

               podmiotów, którym zostało udzielone dofinansowanie na budowę i  

               dostępność strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

               Gmina Kłobuck projekt pn. Budowa strony internetowej gminy Kłobuck  

               oraz strony BIP gminy Kłobuck dostępnej dla potrzeb osób  

               niepełnosprawnych uklasowała się z wnioskiem na 68 miejscu listy  

               rankingowej z wynikiem 56, 43pkt . Wartość projektu 27.798,00zł. Kwota  

               dofinansowania 20. 848,50zł.  W ramach naboru złożono 198 wniosków 126  

               podmiotów publicznych otrzyma dofinansowanie.  

           -  W dniu 13.08.2015r ogłoszony został nabór na wolne kierownicze stanowisko  

               urzędnicze sekretarza Gminy Kłobuck. 

           -  W dniu 14.08.2015r Prezydent Lublina opublikował przetarg nieograniczony  

               na wykonanie zadania dotyczącego dostawy energii elektrycznej dla potrzeb 

               gmin Grupy zakupowej utworzonej na podstawie udzielonego  

               pełnomocnictw. Gmina Kłobuck już po raz kolejny uczestniczy w Grupie  

               zakupowej. Wyniki zostaną przekazane po rozstrzygnięciu przetargu.  

 Pkt. 19.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny A. Nowak – odczytał protokół Komisji Rewizyjnej Zespołu Kontrolującego w 

składzie A. Tokarz U. Bugaj, A. Nowak z przeprowadzonej kontroli w zakresie 

reprezentowania Gminy Kłobuck w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i 



Kanalizacji w Częstochowie za okres VI Kadencji 2010-2014 i VII kadencji do chwili 

obecnej. 

 

Radny J. Soluch – zapytał, co znaczy sprawować nadzór we wszystkich dziedzinach 

działalności Związku. 

 

Radny A. Nowak - odpowiedział, że chodzi o sprawowanie nadzoru, czy nasza  

gmina i mieszkańcy korzystają z wszystkich przywilejów. 

 

Pkt.20.  

Sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poinformowała o następujących 

sprawach:  

    - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła informacja o złożonej do 

                          WSA w Gliwicach skardze na uchwałę Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 

                           52 /IX/2015r z dnia 29.04.2015r.  

                        - w dniu 17.08.2015r do Biura Rady wpłynęło wezwanie do usunięcia 

                           naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr 52 /IX/2015r z dnia 

                           29.04.2015r. Wezwanie zostało wniesione przez mieszkańców Białej 

                           występujących grupowo jako strona wnosząca wezwanie.    

                        - w związku z pismem Śląskiej Izby Rolniczej do Powiatowej Izby 

                           Rolniczej przesłana została informacja odnośnie wyboru do Śląskiej 

                           Izby Rolniczej delegata z naszej gminy Z. Gruszki w celu 

                           ewentualnego udziału w pracy rady na wszystkich polach objętych 

                           ustawą o izbach rolniczych, a dotyczących spraw lokalnych. 

                       -  do wiadomości Rady została przesłana treść odpowiedzi przez 

                           burmistrza do Dyr. Tęczowego Przedszkola w Kłobucku do  

                           złożonego wniosku z dnia 16.07.2015r w sprawie zwiększenia stawki 

                           dotacji z 40% na 75% na jedno dziecko.  

                       - odczytała pismo od Starosty powiatu kłobuckiego z prośbą o 

                          deklarację współfinansowania remontu drogi relacji Kalej –Lgota – 

                          Biała.  

                       -  odczytała treść apelu Kongresu Nowej Prawicy Oddział Częstochowa 

                          o nadanie nazwy rondu na ul. Częstochowskiej im. R. Dmońskiego 

                           rondu na ul. 11 Listopada i ul. Targowej I. J. Paderewskiego oraz  

                           rondu na ul. 11 Listopada i ul. Zamkowej J. Piłsudskiego 

                        - do Biura Rady przesłana została uchwała Nr IX/ 69/2015r z dnia 

                          30.06.2015 Rady Gminy Porąbka w sprawie poparcia starań  

                          Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy 

                          Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice Pyrzowicach 

                           imieniem W. Kilara. 

                        - do Biura Rady od Prezydenta Miasta Ruda Śląska została przesłana 



                          uchwała Nr PP.0007.111.2015 w sprawie poparcia starań Światowego 

                          Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi 

                           Lotniczemu Katowice Pyrzowicach imieniem W. Kilara.  

 

Pkt. 21.  

Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  DD..  GGoossłłaawwsskkaa  oo  ggooddzziinniiee  11885500  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  XXIIII  

SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  
Protokołowała: 

M. Wrona.  

D. Kowalik. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
 o ochronie danych osobowych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2014r., Poz. 1182) 

 

 


