
Kłobuck, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, 
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Protokół nr 4/2022
IV Posiedzenie w dniu 14 kwietnia 2022 
Obrady rozpoczęto 14 kwietnia 2022 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 08:30 tego samego 
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

1. Józef Batóg
2. Grzegorz Dobosz
3. Jerzy Kulej
4. Tomasz Parkitny
5. Tadeusz Praski
6. Barbara Ziętal

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.

Przewodniczący Komisji J. Kulej otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie z 
listą obecności i stanem faktycznym jest kworum, zatem obrady są prawomocne. Odczytał 
proponowany porządek posiedzenia.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Józef Batóg, Grzegorz Dobosz, Jerzy Kulej, Tomasz Parkitny, Tadeusz Praski, Barbara Ziętal

3. Przyjęcie protokołu Nr 3/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 24.03.2022 r.   /projekt 
protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 3/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 24.03.2022 r. /projekt protokołu został 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:



ZA (6)
Józef Batóg, Grzegorz Dobosz, Jerzy Kulej, Tomasz Parkitny, Tadeusz Praski, Barbara Ziętal

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 
lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 
lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.

Kierownik Wydziału GPN K. Jasińska zreferowała w/w projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 
dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Józef Batóg, Grzegorz Dobosz, Jerzy Kulej, Tomasz Parkitny, Tadeusz Praski, Barbara Ziętal

5. Informacja na temat działań gminy mających na celu tworzenie warunków do 
inwestowania i pozyskiwania inwestorów.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że dzięki podjętym uchwałom inwestorzy, 
przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Gmina podejmuje również 
kolejne działania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Uważa, że panuje 
dobry klimat w kwestii obsługi inwestorów i przedsiębiorców w urzędzie i innych 
instytucjach. Nawiązał do węzła autostradowego. Jego zdaniem w/w czynniki powodują, że 
jest coraz więcej firm, inwestujących na terenie gminy, więc o rozwój gospodarczy gminy 
powinniśmy być spokojni.

Komisja przyjęła informację.

6. Sprawy różne:

a) kontynuacja wniosku dotyczącego parkowania i zatrzymywania się na chodniku przy ul. 
Ogrodowej od strony jej wlotu od ul. Staszica.

Radny J. Batóg poinformował, że zgadza się z poprzednio zajętym stanowiskiem tj. brak 
warunków technicznych na stawianie słupków. 

Przewodniczący Komisji J. Kulej odniósł się do parkingu przy budynku ośrodka rehabilitacji.

Radny G. Dobosz poinformował, że podziela stanowisko radnego J. Batóga. Jego zdaniem, 
jedynym rozwiązaniem problemu będzie poprowadzenie ruchu jednokierunkowego na tym 
odcinku.

Pracownik ZDiGK M. Piątkowska wyjaśniła, że warunki techniczne nie pozwalają na 
zamontowanie słupków, a realizacja propozycji radnego G. Dobosza będzie długotrwałym 
procesem.



Radna E. Kotkowska poinformowała, że jedynym przekonywującym argumentem, aby nie 
było słupków, jest wąski chodnik. Odniosła się do: problemu tego odcinka drogi, stanowiska 
mieszkańców i przedsiębiorców w sprawie; propozycji ruchu jednostronnego. Stwierdziła, iż 
Mieszkańcy będą próbowali ograniczyć parkowanie samochodów swoimi metodami. 

Radny G. Dobosz odniósł się do ul. Wyszyńskiego. 

Przewodniczący Komisji J. Kulej zaznaczył, iż ul. Wyszyńskiego jest o wiele szersza. 
Przywołał temat ronda. 

Radny J. Batóg zaproponował, aby pochylić się nad tematem drogi jednokierunkowej na tym 
odcinku.

Radny J. Batóg zgłosił problem mieszkańca dotyczący nadmiernego oświetlenia przy rondzie
Centrum Logistycznego w stronę Gruszewni.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że zostanie to zweryfikowane. 

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


