
                Kłobuck 20.07.2021 r.

RM. 0012.2.026. 2021

Protokół Nr 26/2020
z posiedzenia

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Kłobucku

odbytego
w dniu 20.07.2021 r.

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 25 z posiedzenia komisji w dniu 15.06.2021 r.
      /Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl./   

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze
      bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
       na rzecz właściciela nieruchomości przyległej .

         4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
             części  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck.

   5. Sprawy różne.
   - rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg ul.
     Korczaka i ul. Zakrzewskiej w Kłobucku.
   6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa,
     Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 

Ad.1.
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący Komisji J. Kulej o godz. 9:00  w trybie on – line na platformie ZOOM 
otworzył posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rolnictwa, 
Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Oświadczył, iż  
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  6 członków, co stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 25 z posiedzenia komisji w dniu 15.06.2021     r  .
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.   

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 25 z dnia  15.06.2021 r.



Ad.3.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprzedaży   w drodze   bezprzetargowej 
nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela 
nieruchomości przyległej.

Burmistrz J. Zakrzewski poprosił o poprawę zapisu tytułu uchwały  na zapis: uchwała w 
sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład 
gminnego zasobu nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości 
przyległej. Poinformował, że o sprzedaż nieruchomości opisanej w projekcie uchwały 
wystąpił użytkownik wieczysty nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie Nr 1059/2 o pow. 
0,0770  i Nr 1059/6 o pow. 0,0149 ha.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
/za głosowało 6 radnych Batóg Józef, Dobosz Grzegorz, Kulej Jerzy, Parkitny Tomasz, 
Praski Tadeusz, Ziętal Barbara.

       Głosów wstrzymujących się nie było.
 Głosów przeciwnych nie było 

       Ad. 4.
      Uchwała w sprawie   wyrażenia zgody na dzierżawę części  nieruchomości stanowiących własność
      Gminy Kłobuck.

Burmistrz J. Zakrzewski  poinformował, że wydzierżawiona część działki ozn. Nr 1062 
położona w Kłobucku przy ul. KK. Baczyńskiego przeznaczona została na prowadzenie 
działalności gospodarczej o charakterze handlowo-usługowej. Obecna umowa zawarta 
została na okres 2 lat tj. od 01.03.2019 r. do dnia 28.08.2021 r. ze stawką miesięczną 5,70 zł 
netto +  23 % VAT za 1 m2  wynajętej powierzchni. Nieruchomość umieszczono w wykazie 
nr 6/2021 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę podanych do 
publicznej wiadomości w dniu 05.03.2021 r.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/za głosowało 6 radnych Batóg Józef, Dobosz Grzegorz, Kulej Jerzy, Parkitny Tomasz, 
Praski Tadeusz, Ziętal Barbara

       Głosów wstrzymujących się nie było.
 Głosów przeciwnych nie było

Ad. 5.
Sprawy różne.
  - rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg ul. Korczaka i
    ul. Zakrzewskiej w Kłobucku.

Przewodniczący Komisji J. Kulej  poinformował, że z wnioskiem o zmianę organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu dróg ul. Korczaka i ul. Zakrzewskiej w Kłobucku wystąpił Radny 
Rady Miejskiej w Kłobucku.



Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski poparł propozycję zmiany organizacji ruchu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu dróg ul. Korczaka i ul. Zakrzewskiej w Kłobucku.

Ad. 6.
Zamknięcie posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 
 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego J. Kulej o godz. 9:10 zamknął  posiedzenie.  
 

       Przewodniczący:  J. Kulej                       
      Protokołowała:  M. Wrona



 Lista obecności
                             na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, 
                                Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa 
                                                        i Porządku Publicznego
                                                    odbytego w dniu 20.07.2021r.

Lp. Imię i nazwisko funkcja     podpis

1 Józef Batóg Członek komisji obecny

2 Jerzy Kulej Przewodniczący komisji obecny

3 Tomasz Parkitny Członek komisji obecny

4 Grzegorz Dobosz Członek komisji
obecny

5 Tadeusz Praski Wiceprzewodniczący komisji obecny

6 Barbara Ziętal Członek komisji obecna


