
 

 

                                                                                                      Kłobuck dn. 21.10.2015r.         
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

RM. 0012.2.011. 2015 

 

Protokół Nr 11/2015 

z posiedzenia 

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

odbytej 

w dniu 21.10.2015r. 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny W. Dominik udział wzięli 

członkowie Komisji w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Przewodniczący W. Dominik o godzinie 800 otworzył posiedzenie, powitał 

członków Komisji oraz zaproszonych gości. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 członków, co wobec składu Komisji 

wynoszącego 14 członków stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

 

Proponowany porządek posiedzenia  
 

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 2. Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 23.09.2015r. 

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

     nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 

     dotychczasowego dzierżawcy. 

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w  

      nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 

      lat na rzecz dotychczasowych najemców. 

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 

     zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia  

     zgody na zamianę nieruchomości. 

 7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  

      nieruchomości. 

 8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy  



 

 

     ulicy Częstochowskiej. 

 9. Sprawy różne  

   -  rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia z gminnego zasobu nieruchomości ozn.  

      Nr 368/4 o pow. 0,2792 ha pol. w Libidzy. 

   - wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul.  

      Poprzecznej z ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku polegającej na ustawieniu znaku 

      „STOP”  

   - wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na  ul. Tuwima w  

      Kłobucku, polegającej na wprowadzeniu znaku zatrzymywania się. 

    - wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na ul. Żółkiewskiego,  

       ul. Krótką ul. Sebyły, ul. Dąbrowskiego, ul. Czarneckiego, ul. Małą, ul.  

       Andersa, ul. Beniowskiego, ul. Bema, ul. Głowackiego, ul. Żwirki i Wigury, 

       ul.  Maczka, ul. Hubala  oraz ul. Dywizjonu 303 w Kłobucku , polegającej na  

       uzupełnieniu oznakowania skrzyżowań dróg gminnych.  

    -  rozpatrzenie wniosku Prezesa Oddziału Nowej Prawicy o nadanie nazw rondom  

       położnym w Kłobucku na ul. Częstochowskiej im. R. Dmowskiego 

       ul. 11 Listopada i ul. Targowej I. J. Paderewskiego oraz  

       ul. 11 Listopada i ul. Zamkowej J. Piłsudskiego. 

    -  rozpatrzenie wniosku o nadanie rondu na skrzyżowaniu ulic Wieluńskiej,  

       3 Maja, ul. Częstochowskiej i ul. S. Staszica imieniem Rotmistrza W. Pileckiego. 

 

Ad.1.  

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – poprosił o wprowadzenie do porządku 

obrad komisji projektu uchwały w sprawie zobowiązania gminy do udziału, jako 

partner przy wykonaniu zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy ciągu dróg 

powiatowych Nr 2046S i 2049S relacji Biała Górna Lgota- Szalejka – Kalej oraz 

zabezpieczenia na realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy 

Kłobuck na 2016r. 

 

Porządek posiedzenia 

 

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 2. Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 23.09.2015r. 

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania się gminy do udziału,  

     jako partner przy wykonaniu zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy  

     ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i 2049S relacji Biała Górna -  Lgota- Szalejka – 

     Kalej oraz zabezpieczenia na realizację niezbędnych środków finansowych w  

     budżecie Gminy Kłobuck na 2016r. 

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

     nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 

     dotychczasowego dzierżawcy. 



 

 

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w  

      nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 

      lat na rzecz dotychczasowych najemców. 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 

     zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia  

     zgody na zamianę nieruchomości. 

 8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  

      nieruchomości. 

 9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy  

     ulicy Częstochowskiej. 

10. Sprawy różne  

   -  rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia z gminnego zasobu nieruchomości ozn.  

      Nr 368/4 o pow. 0,2792 ha pol. w Libidzy. 

   - wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul.  

      Poprzecznej z ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku polegającej na ustawieniu znaku 

      „STOP”  

   - wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na  ul. Tuwima w  

      Kłobucku, polegającej na wprowadzeniu znaku zatrzymywania się. 

    - wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na ul. Żółkiewskiego,  

       ul. Krótką ul. Sebyły, ul. Dąbrowskiego, ul. Czarneckiego, ul. Małą, ul.  

       Andersa, ul. Beniowskiego, ul. Bema, ul. Głowackiego, ul. Żwirki i Wigury, 

       ul.  Maczka, ul. Hubala  oraz ul. Dywizjonu 303 w Kłobucku , polegającej na  

       uzupełnieniu oznakowania skrzyżowań dróg gminnych.  

    -  rozpatrzenie wniosku Prezesa Oddziału Nowej Prawicy o nadanie nazw rondom  

       położnym w Kłobucku na ul. Częstochowskiej im. R. Dmowskiego 

       ul. 11 Listopada i ul. Targowej I. J. Paderewskiego oraz  

       ul. 11 Listopada i ul. Zamkowej J. Piłsudskiego. 

    -  rozpatrzenie wniosku o nadanie rondu na skrzyżowaniu ulic Wieluńskiej,  

       3 Maja, ul. Częstochowskiej i ul. S. Staszica imieniem Rotmistrza W. Pileckiego. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek wraz ze zgłoszona zmianą  

 

Ad.2 .  

Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 23.09.2015r. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 

23.09.2015r. 

 

 

 



 

 

Ad.3  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania się gminy do udziału, jako partner 

przy wykonaniu zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 

2046S i 2049S relacji Biała Górna -  Lgota- Szalejka – Kalej oraz zabezpieczenia na realizację 

niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Kłobuck na 2016r. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że w związku z ogłoszeniem konkursu 

przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach „ Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019” Powiat Kłobucki  

zamierza wnioskować o środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie 

przebudowy ciągu dróg powiatowych relacji Biała Górna- Lgota – Szalejka – Kalej. 

Natomiast partnerem w realizacji tej inwestycji i w zabezpieczeniu niezbędnych 

środków finansowych będzie Gmina Wręczyca i Kłobuck. Na pokrycie kwoty 

4.000.000,00zł proporcjonalnie w ramach tego dofinansowania kwota 2.000.000,00zł 

zostałoby pokryta przez Powiat Kłobucki, a kolejne 2.000.000,00zł w zakresie 

proporcjonalnym do długości ciągu dróg powiatowych w granicach danej gminy. Z 

uwagi, że w granicach Gminy Kłobuck odcinek tej drogi w 77%, a 23% w granicach 

Gminy Wręczyca proporcje wkładów własnych zostały rozłożone następująco 

1.540.000,00zł na Gminę Kłobuck, a 460.000,00zł Gminę Wręczyca. Przypomniał, że 

droga prawie w całości przebiega przez miejscowość należąca do naszej gminy, więc 

warto jest skorzystać, aby chociaż jedna droga przez całą miejscowość została 

zrobiona w całości i odcinek konkretnej drogi łączącej Lgotę z Białą. Uważa, że wato 

jest wydesygnować 25% tej kwoty jako udziału w całości zadania. Zwrócił uwagę, że 

ze Starostwem Powiatowym przeprowadzona została rozmowa nad możliwością 

realizacji kolejnych inwestycji tj. dokończenie ul. Szkolnej (wykonany I etap) i ul. 

Reymonta, której naprawa po budowie kanalizacji odcinka ul. Szkolnej i Reymonta z 

wstępnie oszacowanych kosztach opiewa na kwotę 500.000,00żł. Zwrócił uwagę, że 

gdyby udało się dojść do porozumienia, aby to zadanie w kolejnych etapach 

Schetynówek zostało przez powiat włączone do swojego zadania wówczas ta kwota 

zostałaby przeznaczona jako wkład własny gminy, a nie na remont czegoś, co w 

niedługim czasie nadawałoby się do poprawy.  

 

Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego M. Biernacki – przyznał, że Starostwo 

Powiatowe ma w planach złożenie wniosku w sprawie przebudowy drogi relacji 

Biała Górna – Lgota – Szalejka, więc nie ukrywa, że Powiat Kłobucki liczy na pomoc 

finansową Gminy Kłobuck i Wręczycy Wielkiej. Zwrócił uwagę, że przez Gminę 

Wręczyca została już w tej sprawie podjęta uchwała intencyjna i ta pomoc finansowa 

zostanie udzielona. Potrzeba, współfinansowania inwestycji wynika, iż przez Powiat 

Kłobucki przebiega 382 km dróg powiatowych, których znaczna część jest w bardzo 

złym stanie. W tym roku zostało przebudowanych około 17 km dróg, co stanowiło 

koszt 10.000.000,00zł, której część kwoty została sfinansowana ze środków budżetu 

państwa w dużej części ze środków Powiatu Kłobuckiego, z którego połowa wkładu 

własnego pochodziła ze środków Gmin Wręczyca, Lipie i Opatów. Zaznaczył, że    



 

 

potrzeby są znacznie większe niż możliwości finansowe, ponieważ struktura 

finansowa powiatu jest całkiem inna niż gmin. Powiat Kłobucki pomimo tego, że nie 

mamy duże go zadłużenia to mamy jednak ograniczone możliwości dalszego 

zadłużania.  Zwróciła uwagę, że Powiat Kłobucki czuje dyskomfort, że musi zwracać 

się o pomoc finansową do gmin, wiedząc, że gminy mają do realizacji swoje zadania  

Niemniej jednak są to ci sami mieszkańcy gminy jak powiatu, którzy chcą mieć jak 

najlepszą infrastrukturę drogową. Zadeklarował pomoc Powiatu Kłobuckiego przy 

realizacji II etapu przebudowy ul. Długosza w Kłobucku.  

 

Radny J. Batóg – poparł inicjatywę, bo droga będzie służyła mieszkańcom z naszej 

gminy, a tym bardziej, że będzie również budowany chodnik.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było 1 osoba wstrzymała się od głosu/. 

  

Ad.4  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska –  zgłosiła autopoprawkę w podstawie 

prawnej projektu uchwały poprzez wykreślenie zapisu ( Dz. U z 2013 r. ,poz. 594 z 

późn. zm. ) na zapis ( t.j Dz. U z 2015 poz. 1515 ) poinformowała, że projekt uchwały 

dotyczy zawarcia kolejnej umowy na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy gruntu o pow. 0,0082 ha użytkowanego jako ogródek działkowy 

stanowiący część nieruchomości położonej w Kłobucku, obręb Zagórze ozn. Nr 1061 

przy ul. Topolowej. 

 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

  

Ad. 5.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie 

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych 

najemców. 

 

p.o Dyrektora MOK W. Krysiak – zgłosił autoporawkę polegająca na poprawie 

zapisu w tytule uchwały poprzez dodanie słowa Kultury oraz poprawę zapisu w 

podstawie prawnej poprzez wykreślenie zapisu ( Dz. U z 2013 r. ,poz. 594 z późn. 

zm. ) na zapis ( t.j Dz. U z 2015 poz. 1515 ). 

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zawarcia kolejnej umowy na okres 3 lat, 

na rzecz dotychczasowego najemców części budynku MOK w Kłobucku położonego 

na nieruchomości ozn. Nr 4438/39. Wykaz najemców, z którymi zostaną zawarte 



 

 

kolejne umowy na kolejne 3 lat umowy najmu przedstawia załącznik Nr 1 

niniejszego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zapytał, z czego wynika stawka czynszu 

miesięcznego za pomieszczenia, w którym prowadzona jest kolektura lotto.  

 

p.o Dyrektora MOK W. Krysiak odpowiedział, że zmieniła się lokalizacja 

pomieszczenia, a nie zmieniła się cena, której nie kwestionuje lotto, a z czego 

korzysta MOK.   

 

Radna D. Kasprzyk – poprosiła o rozważenie możliwości zagospodarowania 

pomieszczenia, w którym obecnie prowadzona jest sprzedaż telefonów 

komórkowych do celów statutowych MOK w Kłobucku poprzez szerzenie kultury 

poprzez prowadzenie zajęć, które pozwolą spełnić się naszej młodzieży.  

Uważa, że umowa na dzierżawę pomieszczenia o pow. 50m2 powinna być 

przedłużona tylko na okres 1 roku, aby najemca w między czasie mógł sobie znaleźć 

inną lokalizację. Zaproponowała w pkt. 3 - przedłużenie umowy najmu na okres 1 

roku, a w pozostałych przypadkach na okres 3 lat.  

 

Radna B. Błaszczykowska – poparła propozycje radnej D. Kasprzyk tym bardziej, że 

istnieje problem, że dzieci niepełnosprawne nie mają możliwości korzystania z zajęć 

rysunku z uwagi, że te zajęcia odbywają się w pomieszczeniach piwnicznych o 

wąskich schodach bez schodołazu. Uważa, że to pomieszczenie mogłoby zostać 

wykorzystane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik zaproponował przegłosowanie propozycji 

Radnej D. Kasprzyk o wykreślenie z projektu uchwały z § 1 pkt 3 i wprowadzenie 

pod obrady Sesji dodatkowej uchwały, która umożliwi najem pomieszczenia 

użytkowego o pow. 50m2 - dobudowana kondygnacja budynku MOK z 

przeznaczeniem na sprzedaż telefonów komórkowych na okres 1 roku dla 

dotychczasowego najemcy. 

/Wniosek został przyjęty jednogłośnie/ 

 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszonym 

wnioskiem o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w 

nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 lat, 

na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców z § 1 pkt 3 i przygotowanie 

nowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie 

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 lat, na rzecz 

dotychczasowych najemców pomieszczenia użytkowego o pow. 50m2 - dobudowana 



 

 

kondygnacja budynku MOK z przeznaczeniem na sprzedaż telefonów 

komórkowych na okres 1 roku dla dotychczasowego najemcy.  

 

Ad.6. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że zmiana uchwały 

79/XI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku dotyczy doprecyzowania oznaczenia  

ewidencyjnego i powierzchni nieruchomości położonej w Kamyku proponowanej do 

nabycia ( po dokonaniu jej geodezyjnego  wydzielenia) z zapisu o pow. 0,0595 ha na 

zapis „Nr 758/12 o powierzchni 0,0596 ha”. 

 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

 

Ad.7.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że zmiana uchwały 

57/IX/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku dotyczy doprecyzowania ozn ewidencyjnego 

i powierzchni nieruchomości, na której urządzone zostało boisko sportowe po 

geodezyjnym wydzieleniu terenu, który podlegać będzie obrotowi. Zmiana polega 

na poprawie istniejącego zapisu o pow. 1,7400 ha na zapis Nr 758/15 o powierzchni 

1,7761 ha. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

 

Ad.8.   

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  

nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że projekt uchwały 

dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Kłobuck terenu 

stanowiącego nieruchomość gruntową położonej w Kłobucku ozn. Nr 361/1 o pow. 

0,0217 ha położoną w pasie drogowym drogi gminnej zajętej wyniku realizowanej 

przez gminę w br przebudowy ul. Teligi w Kłobucku. Zaznaczyła, że nabycie 

nieruchomości zostanie zrealizowane, kiedy nieruchomość ta będzie wolna od 

obciążeń i ograniczeń w jej rozporządzaniu za wyjątkiem służebności przesyłu na 

rzecz Tauronu, opisanej w dziale III księgi wieczystej.  

 



 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zapytał, czy znane są skutki finansowe oraz 

w jakim trybie była realizowana inwestycja na nie naszej działce. Ponadto uważa, że 

projekt uchwały powinien mieć kontrasygnatę skarbnika.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

 

Ad. 9.   

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ulicy Częstochowskiej. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że wniosek o przystąpienie 

do opracowania planu miejscowego został złożony przez właścicieli działek ozn. Nr 

96, 87, 88, 89, 90 położonych w Lgocie przy ul. Częstochowskiej. Wniosek został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego na 

posiedzeniu w dniu 11.08.2015r. Zaznaczyła, że przez wnioskodawcę została 

zadeklarowana wola wniesienia na rzecz gminy darowizny pieniężnej 

rekompensującej koszty związane z opracowaniem planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zwróciła uwagę, że ze względu na usytuowanie terenu przy drodze 

krajowej nie będzie możliwe uzyskanie uzgodnienia projektu z zarządcą drogi, a tym 

samym uchwalenia planu. Ponadto zmiana ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 11.09.2015r jako „ustawa 

krajobrazowa” zobowiązuje organ sporządzający projekt planu do uzgodnienia tego 

projektu z zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu 

krajobrazowego, którego na dzień dzisiejszy województwa jeszcze nie mają. Na 

opracowanie tego audytu zarządy województwa mają trzy lata. Natomiast ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie precyzuje, czy brak uzgodnienia 

projektu planu ze względu na nie uchwalenie audytu może spowodować 

zawieszenie prac nad projektem planu. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/. 

 

Ad. 10.  

Sprawy różne  

   -  rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia z gminnego zasobu nieruchomości ozn. Nr  

      368/4 o pow. 0,2792 ha poł. w Libidzy. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska –poinformowała, że wniosek został złożony 

przez właściciela działki ozn. Nr 370/1, przyległej do działki gminnej ozn. Nr 368/4 o 

pow. 0,2792 ha położonej w Libidzy, która na dzień dzisiejszy nie została 

wydzierżawiona, pomimo organizowanych w br dwóch przetargów. Zwróciła 

uwagę, że działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi.  



 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na nabycie z gminnego zasobu nieruchomości 

ozn. Nr 368/4 o pow. 0,2792 ha poł. w Libidzy. z możliwością zorganizowania 

przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.  

 

 

   - wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej  

     z ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku polegającej na ustawieniu znaku „STOP”  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że projekt organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku został opracowany z 

uwagi na liczne interwencje mieszkańców oraz radnego J. Batóga. Ustawienie znaku 

w żaden sposób nie utrudni dotychczasowego ruchu, a poprawi bezpieczeństwo.   

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku polegającej na 

ustawieniu znaku „STOP”  

 

 

   -  wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na  ul. Tuwima w Kłobucku,  

      polegającej na wprowadzeniu znaku zatrzymywania się. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – poprosił o wyłączenie jego osoby z 

głosowania gdyż zakaz zatrzymywania się dotyczyć będzie dwóch nieruchomości tj. 

nieruchomość jego i pana Wójcika. Przypomniał, że na ostatniej sesji przedstawił w 

tej sprawie pismo, pana Wójcika, w którym sugerował wprowadzenie na ternie 

całego osiedla oznakowania strefy zamieszkania, bo problemem nie jest kwestia  

zatrzymywania się przy swoich nieruchomościach tylko kwestia nadmiernej 

prędkości na nowo oddanej ulicy Tuwima.  Zaznaczył, że przedstawiony projekt 

organizacji ruchu stanowi załącznik do projektu budowy dróg na osiedlu Smugi II, 

który nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie postoju czy parkowania.  

W tej sprawie nie został złożony pisemny wniosek natomiast jest tylko opinia 

Zarządu Osiedla, który spotkał się w ograniczonym składzie bez jego udziału i pana 

S. Pawełczyka, który zaopiniował pozytywnie ustawienie znaku zatrzymywania się 

po obu stronach drogi na długości 70m, przy którym zamieszkałe są tylko dwie 

nieruchomości.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że projekt stałej organizacji 

ruchu polegającej na wprowadzeniu znaku zatrzymywania się został przygotowany 

z uwagi na telefoniczne interwencje czterech osób.  

 

Komisja negatywnie zaopiniowała projektu stałej organizacji ruchu na ul. Tuwima 

w Kłobucku, polegającej na wprowadzeniu znaku zatrzymywania się. 



 

 

/ za negatywną opinią głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie 

było, 1 osoba została wyłączona z głosowania/.  

 

    -  wypracowanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu na ul. Żółkiewskiego, ul. Krótką  

       ul. Sebyły, ul. Dąbrowskiego, ul. Czarneckiego, ul. Małą, ul. Andersa, ul.  

       Beniowskiego, ul. Bema, ul. Głowackiego, ul. Żwirki i Wigury, ul.  Maczka, ul. Hubala   

       oraz ul. Dywizjonu 303 w Kłobucku, polegającej na uzupełnieniu oznakowania  

       skrzyżowań dróg gminnych.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że projekt zmiany organizacji 

ruch został opracowany na zgłaszaną na sesjach interwencje przez jednego z 

mieszkańców osiedla. Przedstawiony projekt opracowany został jako drugie 

dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ przy każdym skrzyżowaniu ulicy jest 

ustawiony znak ograniczenia prędkości do 30km, którego zakazu nie odwołuje 

żadne skrzyżowanie ulic tak, więc dodatkowo została zaproponowana możliwość 

ustawienia przy każdym skrzyżowaniu znaku ustąp pierwszeństwa i pierwszeństwo 

przejazdu. Zaznaczył, że na tym terenie zostanie ustawionych około 70 znaków. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – w nawiązaniu do likwidacji jednego ze 

skrzyżowań równorzędnych ul. Żółkiewskiego i ul. Dąbrowskiego, poprzez zmianę 

organizacji ruch polegającej na uprzywilejowaniu z jednej z dróg. Uważa że 

spowolnienie ruchu na osiedlu byłoby gdyby wszystkie skrzyżowania były 

równorzędne wówczas zachodziła by konieczność wytracenia przez kierowcę 

prędkości przy każdym skrzyżowaniu, gdzie byłby wjazd z prawej strony.   

Przytoczył przykład zastosowania takiego rozwiązania na Grabówce.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrektora ZDiGK projekt  

stałej organizacji ruchu na ul. Żółkiewskiego, ul. Krótką ul. Sebyły, ul. 

Dąbrowskiego, ul. Czarneckiego, ul. Małą, ul. Andersa, ul. Beniowskiego, ul. Bema, 

ul. Głowackiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Maczka, ul. Hubala oraz ul. Dywizjonu 303 

w Kłobucku, polegającej na uzupełnieniu oznakowania skrzyżowań dróg gminnych.  

/ za głosowało 9 radnych, 2 osoby głosowały przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – zaproponował, aby przy opiniowaniu kolejnych 

projektów zmiany organizacji ruchu będzie organizowane wyjazdowe posiedzenie 

komisji.  

 

Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora ZDiGK  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – odczytał treść skargi. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że w dniu 17.07.2015r skarżący 

zwrócił się z pisemnie do ZDiGK z wnioskiem o postawienie znaku zakazu 



 

 

parkowania samochodów przy ul. Spacerowej nr 1 z uwagi na zlokalizowany tam 

zjazd dla wózków i rowerów oraz schody dla pieszych. W odpowiedzi na powyższy 

wniosek przez Zarządcę ul. Spacerowej podjęta została decyzja o przeniesieniu 

istniejącego znaku B-1 bliżej istniejącej wysepki. Przedmiotowy znak swoim 

zasięgiem obejmuje miejsca, na których parkują samochody. Zarządca również 

zobowiązał się do podjęcia dalszych kroków w celu ewentualnego wyeliminowania 

parkowania w przedmiotowym miejscu samochodów o ile powyższa zmiana nie 

poprawiłaby sytuacji. 

W dniu 22.07.2015r skarżący otrzymał pismo wyjaśniające w jaki sposób problem 

zostanie rozwiązany oraz pouczenie, że w razie nie dostosowania się kierowców 

znaku B-1 należy o tym fakcie poinformować policję. Znak został przeniesiony 

20.08.2015r. W dniu 15.09.2015r przez skarżącego została złożona skarga na 

Dyrektora ZDiGK, w której poinformował, że w dalszym ciągu nie postawiono 

znaku zakazu parkowania samochodów przy ul. Spacerowej 1. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik - poinformował, że komisja po wysłuchaniu 

wyjaśnień Dyrektora ZDiGK i przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy 

stwierdza, że w przedmiotowym rejonie zlokalizowany znak B-1 „ zakaz ruchu w 

obu kierunkach” czyni bezzasadnym stawianie innych znaków, w tym znaku B -36 

 „ zakaz zatrzymywania się”, ponieważ za znak B-1 nie powinien wjechać żaden 

pojazd, ponadto do ZDiGK nie wpłynęła żadna informacja o interwencji Policji w 

zakresie łamania przepisu. Wobec powyższego wyjaśnienia Dyrektora ZDiGK 

należy uznać za wystarczające, temat za rozwiązany prawidłowo a skargę za 

bezzasadną.  

 

Komisja jednogłośnie uznawała skargę za bezzasadną.  

 

    -  rozpatrzenie wniosku Prezesa Oddziału Nowej Prawicy o nadanie nazw rondom  

       położnym w Kłobucku na ul. Częstochowskiej im. R. Dmowskiego ul. 11 Listopada i ul.  

       Targowej I. J. Paderewskiego oraz ul. 11 Listopada i ul. Zamkowej J. Piłsudskiego. 

 

    - rozpatrzenie wniosku o nadanie rondu na skrzyżowaniu ulic Wieluńskiej, 3 Maja, ul.  

       Częstochowskiej i ul. S. Staszica imieniem Rotmistrza W. Pileckiego. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – poinformował, że zostały złożone dwa 

wnioski o nadanie nazw istniejącym rondom w Kłobucku. Zwrócił uwagę, że w  

złożonych wnioskach istnieje sprzeczność, gdyż jednemu rondu przy ul. 

Częstochowskiej zaproponowane zostały dwie różne nazwy tj. Romana Dmowskiego 

i Rotmistrza Witolda Pileckiego. Poprosił wnioskodawców o przedstawienie  

uzasadnienia.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że w 2011 był również 

złożony wniosek przez PIS o nadanie nazw rondu przy ul. 11 Listopada i ul. 



 

 

Targowej im. Prezydenta L. Kaczyńskiego, który później został wycofany z powodu 

wyborów. Mieszkańcy osiedla Zagórze proponowali nadanie rondu przy 11 

Listopada i ul. Zamkowej nazwy Zagórskie. Wniosek nie został pozytywnie 

rozpatrzony. Proponowano wówczas konieczność przeprowadzenia szerokich 

konsultacji poprzez zorganizowanie zebrań z mieszkańcami Kłobucka. 

 

Radna D. Kasprzyk – zapytała, jakie koszty poniosłaby gmina i mieszkańcy, gdyby 

rada przychyliła się do propozycji wnioskodawców.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że jest to nadanie nazwy 

dla skrzyżowania, kosztem gminy byłoby zamówienie tablic i ich umieszczenie w 

obrębie ronda.  

 

Radny J. Batóg – w kwestii wniosku złożonego przez mieszkańców o nadanie nazwy 

rondu „ Zagórskie” przypomniał, że przez mieszkańców została podjęta uchwała o 

nadaniu tej nazwy. Osiedle Zagórze obejmuje bardzo duży obszar miasta Kłobuck. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – uważa, że w tej kwestii wnioskodawcy 

powinni jeszcze raz przeanalizować propozycję nadania nazwy rondu przy ulicy 

Częstochowskiej aby była spójność nazwy.    

 

Prezes Oddziału Nowej Prawicy – zaproponował nadanie nazw rondom 

1. na ul. Częstochowskiej im. Hołdu Ruskiego  

2. ul. 11 Listopada i ul. Targowej im Romana Dmowskiego  

3. ul. 11 Listopada i ul. Zamkowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  

Propozycja została zaakceptowana przez drugiego wnioskodawcę  

 

Radny J. Soluch – zwrócił uwagę, że dzisiaj nie powinna być podjęta decyzja, 

ponieważ na pewno jeszcze wpłyną kolejne wnioski z innymi propozycjami nazw. 

Wobec powyższego uważa, że należy odczekać pewien okres czasu by wpłynęły 

jeszcze inne wnioski i dopiero wówczas przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami 

a przede wszystkim mieszkańcami danego osiedla. 

 

Prezes Oddziału Nowej Prawicy – dodał, aby został wyznaczony termin do 

składania wniosków.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik - poparł propozycje radnego J. Solucha. 

Niemniej jednak uważa, że w pierwszej kolejność powinna zostać umieszczona na 

stronach internetowych Urzędu Miejskiego o możliwości złożenia takiego wniosku.  

Poprosił wnioskodawców o złożenie spójnego wniosku. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - uważa, że kwestę można rozwiązać poprzez rozpisanie 

ankiety lub wykupienie domeny wówczas mieszkańcy będą mieli umożliwione 



 

 

głosowanie internetowe. Natomiast na dzień dzisiejszy należy ograniczyć się do 

zebrania propozycji nazw rond by móc ustalić ich nazwy i dopiero zastanowić się 

nad formą dającą mieszkańcom możliwość do wypowiedzenia swojej opinii. 

 

Radny J. Kulej – uważa, że przy zgłaszaniu propozycji nazw rondom należy również 

pamiętać o lokalnych patriotach.   

 

Prezes Oddziału Nowej Prawicy – poparł propozycje burmistrza. Poprosił, aby taka 

ankieta została przygotowana w ciągu 30 dni.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że skoro tyle czasu czekaliśmy z nadaniem nazw 

rondom to tym bardziej trzeba będzie to zrobić porządnie poprzez wcześniejsze 

ogłoszenie w prasie lokalnej o przygotowanej ankiecie i możliwości głosowania, by 

mieć jasny przekaż akceptacji mieszkańców odnośnie zaproponowanych nazw rond.  

 

Komisja wstrzymała się z wypracowaniem opinii prosząc wnioskodawców do 

złożenia jednolitego wniosku a Burmistrza do rozważenia sposobu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kłobucka tj. poprzez wykupienie 

domeny wraz z podaniem informacji w formie ogłoszenia prasowego o możliwości 

głosowania internetowego.    

 

Radny J. Kulej – poprosił, aby dokładnie został przeprowadzony przegląd końcowy 

ul. Długosza w Kłobucku  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że będzie osobiście uczestniczył w 

przeglądzie końcowym. Natomiast, jeśli będą jakiekolwiek usterki inwestycja nie 

zostanie odebrana. Wykonawca doskonale zdaje sobie sprawę, że istnieje rękojmia i 

gwarancja. Na dzień dzisiejszy wszystkie zgłoszone przez nas uwagi, co do 

chodników i odwodnienia zostały zrobione, ponieważ Inspektora Nadzoru stara się 

wyłapywać wszystkie mankamenty. Natomiast mamy uwagi, co do fragmentów 

struktury nawierzchni, na których została położona zimna masa.  
 

Radny T. Wałega – zapytał, czy są pobierane próbki przekroju podbudowy i 

grubości oraz struktury nawierzchni drogi.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że próbki przekroju podbudowy i grubości 

nawierzchni oraz struktury drogi były już pobierane na inwestycji drogi Smugach II 

na ul. Poprzecznej i Teligi w Kłobucku i takie próbki również powinny być zlecone 

przez Inspektora Nadzoru na Długosza w Kłobucku przy tej inwestycji.  

 

W odniesieniu do przygotowanych projektów zmiany organizacji ruchu 

poinformował, że każda zmiana organizacji ruchu podyktowana była z inicjatywy 

mieszkańców lub organów pomocniczych, czyli Zarządów Osiedli. Poprosił, aby 



 

 

propozycje zmiany organizacji ruchu były przeanalizowane i zaopiniowane przez 

Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, aby w przyszłości nie dochodziło do 

podobnej interwencji, jaka została zgłoszona przez właścicieli firm istniejących na 

terenie Osiedla Nr 9, którzy poprzez ustawienie znaku zatrzymywania się zostali 

pozbawieni możliwości parkowania. Decyzja o ustawieniu znaku podyktowana była 

poprawą bezpieczeństwa, czego dotyczył zgłoszony postulat. Niemniej jednak w 

tym przypadku powinien zostać wybrany wariant najmniej obciążający osoby 

prowadzące działalność gospodarcza w tym rejonie jak również mieszkańców i 

użytkowników tej drogi.  

 

Radna D. Kasprzyk - poprosił o naprawę powstałych ubytków w nawierzchni 

drogowej ul. Cielebana w Kłobucku. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że jeśli pozwolą warunki 

pogodowe powstałe ubytki zostaną uzupełnione.  

 

Radny J. Puchała – poprosił o interwencję w sprawie z zagospodarowania i 

uporządkowania istniejącego terenu zieleńca przy ul. Staszica w Kłobucku. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że kwestia zostanie poruszona na 

spotkaniu z przedstawicielami ZDW.   

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący W. Dominik  

o godzinie 1015 zamknął posiedzenie.  

Komisja obradowała w godzinach od 800 do 1015 
 

Protokołowała: M. Wrona 

Przewodniczył: W. Dominik. 

 

 

 
 


