
Kłobuck, 25 sierpnia 2022 r. 

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

Protokół nr 8/2022
VIII Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 
Obrady rozpoczęto 25 sierpnia 2022 o godz. 07:30, 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. Zmiany w porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
sprawy różne jako pierwszy pkt posiedzenia. 

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

Wyniki imienne:
ZA (5)
Józef Batóg, Grzegorz Dobosz, Jerzy Kulej, Tomasz Parkitny, Tadeusz Praski
NIEOBECNI (1)
Barbara Ziętal
3. Przyjęcie protokołu Nr 7/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 19.07.2022 r. /projekt 
protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/ 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 7/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 19.07.2022 r. /projekt protokołu 



został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/  

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

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

4. Ocena stanu realizacji inwestycji po dwóch kwartałach.

Burmistrz J. Zakrzewski przedstawił w/w informację.

5. Omówienie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck.

Pracownik ZDiGK M. Piątkowska poinformowała, że w kwestii: 
- opieki nad kotami bezdomnymi: zgłosiło się 7 społecznych opiekunów, dwie osoby 
zrezygnowały, obecnie jest 5 opiekunów nad 43 kotami ; do chwili obecnej zakupiono 2023,8
kg karmy (sucha + mokra) za kwotę 17 488,32 zł ; do końca lipca zostało wykastrowanych / 
wysterylizowanych 10 kotów i 10 kotek za łączną kwotę 2 289,60 zł;  została podpisana nowa
umowa na kastrację/ sterylizację na kwotę 3834,00 zł;
- opieki weterynaryjnej: opieką objęte zostały głównie zwierzęta po wypadkach 
komunikacyjnych, których stan był na tyle poważny, że zostały poddane eutanazji – kwota 8 
928,00 zł;
- odławiania zwierząt: zwierzęta odłowione na początku roku zostały umieszczone w 
Schronisku w Szczytach 5 psów na kwotę 11 070,00 zł;  kolejne zwierzęta są umieszczane w 
Schronisku dla zwierząt bezdomnych w Zawierciu. Koszt odłowienia i umieszczenia 
zwierzęcia w schronisku wynosi 2 500,00 zł. Do dnia dzisiejszego tj. 25.08.2022 r.  schronisku 
w Zawierciu umieszczono 15 psów i 1 kotkę z 3 kociętami.

Radny J. Batóg odniósł się do potrzeby uświadamiania dzieci, iż kupowanie, bądź 
adoptowanie zwierząt powinno być przemyślane, a każdy kto podejmie tą decyzję musi być 
za nie odpowiedzialny do końca.

Radna B. Ziętal poruszyła temat dotyczący czipowania zwierząt.

Dyrektor ZDiGK wyjaśnił, że ten system nie do końca rozwiązuje problem.

6. Sprawy różne:

a) wniosek dotyczący możliwości zakupu części nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. 
Sportowej.



Przewodniczący Komisji J. Kulej poinformował o negatywnej opinii osiedla w sprawie.

Wnioskodawczyni zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomości nie jest ona 
wiążąca.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że zarząd osiedla również kreuje politykę 
zagospodarowania przestrzennego dotyczącą jego obszaru. Plan zagospodarowania 
przedstawia całkiem inny układ komunikacyjny dotyczący obsługi tych działek. Zapytał jaki 
jest cel zakupu działek.

Wnioskodawczyni celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości i jej 
komunikacji. Wymieniła również dwie nieruchomości nie należące do gminy położone w 
kierunku OSiR, których obsługa prowadzona jest ze wskazanej drogi szutrowej. Działki te nie 
są sprzedane ani wydzierżawione. W związku z powyższym zapytała, na jakiej podstawie 
właściciele nieruchomości sąsiednich mogą z nich korzystać.

Kierownik GPN K. Jasińska poinformowała, że działki wnioskodawczyni mają dostęp do drogi
publicznej ul. Długosza. Wspomniane w/w drogi szutrowe są drogami zwyczajowymi bez 
wydzielenia działki drogowej i służą do obsługi terenu OSiR. Nieruchomość, którą jest 
zainteresowana wnioskodawczyni jest objęta dwoma planami. Układ komunikacyjny 
wskazany w planach przewiduje pewne rozwiązania komunikacyjne, które pokrywają się 
mniej więcej z drogami dojazdowymi zwyczajowymi. Teren o który wystąpiła 
wnioskodawczyni jest przewidziany w planie pod usługi sportu i znajduje się w trwałym 
zarządzie OSiR.

Wnioskodawczyni zapytała, kiedy będą realizowane plany? W Jakim celu jest zaplanowana 
droga przecinająca jej działkę?

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że planowana jest przebudowa ul. Sportowej. 
Odniósł się do jej bieżącego stanu. Ewentualna sprzedaż gminnej działki w drodze przetargu i
ponowne poruszenie tego tematu będzie możliwe po przystąpieniu do planu i opracowaniu 
projektu drogi dojazdu do OSiR.

Wnioskodawczyni zapytała, kiedy gmina planuje realizację w/w zadania.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że w przyszłym roku. 

Głosowano w sprawie:
wniosek dotyczący możliwości zakupu części nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. 
Sportowej.

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

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



Przedstawiciele Osiedla Nr 7 w Kłobucku poruszyli kwestię planowanego przedsięwzięcia 
budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Kłobucka ul. Dębowa działki 
nr 494/1, 491/2, 495. Poinformowano o wniesionym w listopadzie proteście zarówno do 
Burmistrza jak i do Wydziału GOR. Zapytano o czynności podjęte w tej sprawie przez gminę?

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że we wrześniu gmina planuje zorganizować 
spotkanie z właścicielem nieruchomości, mieszkańcami ul. Dębowej i stronami 
postępowania, celem przedstawienia tematu. Wyjaśnił, iż na obecną chwilę prowadzone jest 
postępowanie administracyjne, celem wydania, bądź nie, decyzji środowiskowej. Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku i 
Wody Polskie nie wydały negatywnej opinii w sprawie. Odniósł się do warunków wydawania 
decyzji środowiskowych. Poinformował, że protest mieszkańców będzie ujęty w 
uzasadnieniu do decyzji. 

Przedstawiciele Osiedla Nr 7 podnieśli kwestię usytuowania inwestycji, która ich zdaniem 
będzie uciążliwa dla środowiska. 

Burmistrz J. Zakrzewski poruszył sprawę braku planu zagospodarowania na omawianym 
terenie. 

Kierownik GOR A. Grabowska -Graj – poinformowała, że protest mieszkańców złożony w 
listopadzie został przekazany do organów opiniujących przed wydaniem przez nich opinii. 

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący 
Komisji Zagospodarowania

Jerzy Kulej

 

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


