
Kłobuck, dnia 13.05.2022

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

Protokół nr 5/2022
V Posiedzenie w dniu 13 maja 2022 
Obrady rozpoczęto o godz. 08:30, a zakończono o godz. 08:55 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. Zmiany w porządku obrad.

Nie zgłoszono.

3. Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 r  . /projekt 
protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/ 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 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. Sprawy różne:

a) wniosek dotyczący możliwości zakupu nieruchomości;



Kierownik Wydziału GPN K. Jasińska odczytała w/w wniosek i odniosła się do sprawy. 
Poinformowała o stanowisku mieszkańców sołectwa w poruszanej kwestii.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, iż zwyczajowo jest przyjęte, że jeżeli 
zebranie np. wiejskie podejmuje opinie w danej sprawie, to ta opinia powinna być wiążąca dla
rady. W związku z powyższym uważa, że Komisja powinna negatywnie zaopiniować 
wniosek. Odniósł się do podobnej sytuacji mającej miejsce w Libidzy. Jego zdaniem brakuje 
rozmów ze strony wieczystego użytkownika, które mogłyby przekonać mieszkańców do 
zmiany decyzji. Poinformował, że można ponownie poruszyć temat na wrześniowym 
zebraniu sołectwa, celem dogłębnego jego wyjaśnienia. 

Przewodniczący Komisji J. Kulej poinformował i wyjaśnił, iż jest za tym, aby sprzedawać 
takie obiekty. Z jego obserwacji wynika, że wiele budynków przez to, iż nie są sprzedawane 
są zaniedbane. Zgodził się z Burmistrzem, iż być może kolejne zebranie mieszkańców, 
obecność wieczystego użytkownika i jego wyjaśnienia spowodują, że opinia sołectwa się 
zmieni. Wówczas Komisja rozpatrzy sprawę ponownie. 

Głosowano w sprawie:
wniosek dotyczący możliwości zakupu nieruchomości. 

Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (1)
Jerzy Kulej
PRZECIW (5)
Józef Batóg, Grzegorz Dobosz, Tomasz Parkitny, Tadeusz Praski, Barbara Ziętal

b) pismo dot. uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował o procedurze uchwalania planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnił, iż uwagi, celem ich rozpatrzenia składa się do 
Burmistrza. Następnie Burmistrz przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z
listą nieuwzględnionych uwag. Wówczas rada decyduje o tym czy podtrzymuje stanowisko 
Burmistrza czy je zmienia. Zaznaczył, iż pismo z uwagami zostało złożone zarówno do Niego
jak i do Komisji. Poinformował, iż ze względu na procedurę uchwalania planu 
zagospodarowania przestrzennego, na tym etapie Komisja nie ma kompetencji do 
rozpatrzenia złożonych uwag. 

Głosowano w sprawie:
zgodnie z procedurą, rada rozpatrzy wnioski, po rozpatrzeniu ich w pierwszej kolejności 
przez Burmistrza. 

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. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

 

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


