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Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

 

  1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej  

      prawomocności. 

  2. Powitanie zaproszonych gości 

  3. Zmiany w porządku obrad. 

  4. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze. 

  5.  Złożenie ślubowania przez Radnego  

  6. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji z dnia 27.11.2014r. 

  7. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

  8. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2014  

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej 

      w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

      na lata 2014-2017 Gminy Kłobuck.  

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

      nieruchomości. 

13. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żywca do celów wymiaru  

      podatku rolnego na rok 2015 

14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

      transportowych.  

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XXXVI/2013 Rady Miejskiej  

      w Kłobucku z dnia 25.11.2013r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r z póżn zm. 

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu 

      Narkomanii na 2015r. 

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z 

      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

      działalność pożytku publicznego.  

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia” Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

       na lata 2015-2017”.  

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości. 

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

     gruntowych.  

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie  

      służebnością gruntową nieruchomości gminnej, położonej w Gminie Kłobuck,  

      obręb Łobodno ozn. geodezyjnie Nr 2934. 

23. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka. 

24. Zapytania i wolne wnioski. 



 

 

25. Wolne wnioski i oświadczenia. 

26. Sprawy różne  

27. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII Kadencji.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku ( po poprawkach) 

 

  1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej  

      prawomocności. 

  2. Powitanie zaproszonych gości. 

  3. Zmiany w porządku obrad. 

  4. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze. 

  5. Złożenie ślubowania przez Radnego  

  6. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji z dnia 27.11.2014r. 

  7. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

  8. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2014  

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej 

      w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

      na lata 2014-2017 Gminy Kłobuck.  

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

      nieruchomości. 

13. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żywca do celów wymiaru  

      podatku rolnego na rok 2015 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XXXVI/2013 Rady Miejskiej  

      w Kłobucku z dnia 25.11.2013r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r z póżn zm. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu 

      Narkomanii na 2015r. 

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z 

      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

      działalność pożytku publicznego.  

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia” Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

       na lata 2015-2017”.  

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

      gruntowych.  

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie  

      służebnością gruntową nieruchomości gminnej, położonej w Gminie Kłobuck,  

      obręb Łobodno ozn. geodezyjnie Nr 2934. 

21. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka. 

22. Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXIV/2012 Rady  
      Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012r w sprawie wyboru metody ustalenia 
      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  
      takiej opłaty. 
23. Projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania  



 

 

          deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za  
          pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
    24. Projektu uchwały w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy  
           Kłobuck.  
    25.  Projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w  
           Kłobucku.  
    26  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/II/2014 Rady Miejskiej w  
           Kłobucku z dnia 5grudnia 2014 w sprawie powołania stałych składów komisji  
           Rady Miejskiej w Kłobucku oraz ustalenia składów osobowych.   

    27.  Zapytania i wolne wnioski. 

    28. Wolne wnioski i oświadczenia. 

    29. Sprawy różne  

    30 . Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII Kadencji.   

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska - o godz. 900 otworzyła 

posiedzenie IV Sesji Rady Miejskiej. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności, 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu rady 

wynoszącego 21 osób, stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych 

uchwał.  

                                                                                                                                                                                                         

Ad.2  

Powitanie zaproszonych gości. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska - powitała przybyłych gości. 

 

Ad.3  

Zmiany w porządku obrad. 

 

Burmistrz Jerzy Zakrzewski - wniósł o wprowadzenie do porządku obrad Sesji  

-  Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXIV/2012 Rady  
   Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012r w sprawie wyboru metody ustalenia 
   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  
   takiej opłaty. 

       -  Projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji 
          o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą  
          środków komunikacji elektronicznej. 
       -  Projektu uchwały w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy  
           Kłobuck.  
       -  Projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w  
           Kłobucku.  
       -  Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 3 /II/2014 Rady Miejskiej w 
          Kłobucku z dnia 5.12.2014r w sprawie powołania stałych składów komisji Rady  
          Miejskiej w Kłobucku oraz składów osobowych.  
 Oraz o wycofanie z porządku obrad sesji  

       - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  



 

 

          Transportowych. 

        - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

           nieruchomości. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 252/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012r w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty głosowało 19 radnych głosów 
przeciwnych nie było 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 22 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
głosowało 19 radnych głosów przeciwnych nie było 1 osoba wstrzymała się od 
głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 23 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania 
komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck głosowało 20 radnych głosów 
przeciwnych nie było 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt24 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia diet 

dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się nie było. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 25 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 3 /II/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 5.12.2014r w sprawie 
powołania stałych składów komisji Rady Miejskiej w Kłobucku oraz składów 
osobowych  

Punkt został wprowadzony jako pkt 26 

 

Za wycofaniem z porządku obrad z projektu uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych głosowało 20 radnych 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

 Punkt został wycofany 

 

Za wycofaniem z porządku obrad z projektu uchwały w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości głosowało 20 radnych 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

 Punkt został wycofany 



 

 

 

Za przyjęciem porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku głosowało 20 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Porządek został przyjęty.  

 

Ad.4.  

Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poprosiła Przewodniczącą Komisji 

Wyborczej o wręczenie zaświadczenia stwierdzającego o wyborze na radnego.  

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej J. Sikora – odczytała treść 

zaświadczenia stwierdzającego o wyborze na radnego, po czym przystąpiła do 

wręczenia zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu radnemu panu Z. 

Bełtowskiemu.  

Ad.5.  

Złożenie ślubowania przez Radnego  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - prosiła radnego o przystąpienie 

nowo wybranego radnego do ceremonii złożenia ślubowania. 

Odczytał rotę ślubowania.  

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.  

Stwierdziła, że radny, po złożeniu ślubowania objął mandat radnego Rady Miejskiej 

w Kłobucku. 

 

Ad.6.  

Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji z dnia 27.11.2014r. 

 

Za przyjęciem protokołu z obrad I Sesji z dnia 27.11.2014r głosowało 19 radnych 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół został przyjęty  

 

 

 Ad.7.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował o następujących sprawach: 

   

I Gospodarka nieruchomościami:  



 

 

 1. Nabycie: 

 - na podstawie ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie  

             terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Wojewoda Śląski 

             decyzją NWXV.7532.I. 252.2013 z 28.10.2014 stwierdził nabycie przez  

             Gminę Kłobuck z dniem 27.05.1990r własności nieruchomości położonej w  

             Kłobucku Obręb Zagórze o łącznej pow. 6,3368ha stanowiących część pasów 

             drogowych dróg gminnych; ul. Wieluńskiej, ul. Poprzecznej, ul. Podleśnej,  

             ul. Rolniczej, ul. Równoległej, ul. Cichej, ul. Kochanowskiego, ul. Prusa,   

               Chodkiewicza oraz odcinka ul. Długosza. Wniosek do Wojewody o  

               komunalizację gmina złożyła w maju 2014., po założeniu na w/w grunty  

               księgi wieczystej. 

  - umową notarialną zawartą w dniu 25.11.2014r nabyto do zasobu działkę  

               gruntu położoną w Kłobucku, o pow. 28m2 przewidzianą pod przebudowę  

               ul. Długosza w Kłobucku. 

2. Zbycie 

- w dniu 5.11.2014r zbyto z gminnego zasobu na rzecz właściciela  

   nieruchomości przyległej położonej w Kłobucku przy ul. Długosza,  

   nieruchomość nie posiadającą bezpośredniego dostępu do drogi, ozn. Nr  

  1065/56 o pow. 0,0187ha za cenę 11.070,00zł brutto.   

- w dniu 4.11.2014r zorganizowano II przetarg ustny nieograniczony na zbycie  

   z gminnego zasobu 3 działek budowlanych: dwóch położonych przy ul.  

   Witosa i jednej położonej przy ul. Cielebana. Przetarg zakończył się  

   wynikiem negatywnym.  

            - w dniu 21.11.2014r odbył się I przetarg ustny nieograniczony na zbycie z 

   gminnego zasobu nieruchomości ozn. Nr 571/12 i 571/14  o łącznej  

   powierzchni 0,0157 ha położonej w Kłobucku, przy ul. Ogrójcowej. 

   Do przetargu przystąpił jeden uczestnik, który nabył nieruchomość za  

   14.292,60 zł brutto. 

          3.  W dniu 7.11.2014r wydane zostały decyzje wygaszające Szkole Podstawowej  

               Nr 2 w Kłobucku trwały zarząd do terenu o pow. 0,0097ha (obecnie teren  

               drogi publicznej)oraz przekazującej tej jednostce w trwały zarząd teren o 

               pow. 0,0612ha, użytkowany dotychczas przez Przedszkole Gminne Nr 1 w  

               Kłobucku. 

4. Ustanowienie służebności: 

- na działce 4350/109 położonej w Kłobucku ustanowiono służebność 

  polegającą na budowie 6m odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej do       

pawilonu zlokalizowanego na działce nr 4350/228, za odpłatnością 

- na działce Nr 5642 położonej w Kłobucku, stanowiącej drogę wewnętrzną  

  ustanowiono służebność polegającą na ułożeniu 100m odcinka linii 

  15kV za odpłatnością 

- ustanowiono również służebność przesyłu na rzecz Tauron polegającą na  

  budowie 53 m odcinka przyłącza kablowego nN i złącza na 4m2  w  

  granicach działki Nr 902/5 położonej w Kłobucku przy ul. Parkowej. 



 

 

 

II Gospodarka przestrzenna  

1.   W zakresie opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego: 

a) Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

     przestrzennego gminy. W wyniku jego wyłożenia do publicznego wglądu  

     w wyznaczonym terminie wpłynęło 136 uwag dotyczących 306 działek. 

      Przez biuro projektów „BUDPLAN” zaproponowane zostało  

   uwzględnienie 104 uwag w całości lub w części, natomiast Burmistrz  

   wniósł o uwzględnienie kolejnych 5 uwag. Po dokonaniu jego korekty  

   projekt podlegać będzie ponownemu wyłożeniu do publicznego wgladu.  

            b) w dniach od 3.11.2014 do 5.12.2014 został wyłożony do publicznego wglądu  

                 projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul.  

                 Częstochowską, Skorupki, Sadową, Szkolną, Cielebana. W dniu 2.12.2014r.  

                 odbyła się dyskusja publiczna, a uwagi do projektu można składać do dnia 

                 22.12.2014r.   

 2. Wydano decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego: 

            a)  W dniu 3.11.2014 r. na wniosek Gminy Kłobuck dla zamierzenia  

                 polegającego na budowie odwodnienia odcinka ul. Stawowej ( droga 

                 gminna) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Stawową( droga powiatowa) do  

                 realizacji na działkach: Nr 135/4 i 136(gmina), 110/3, 124/1, 609 ( powiat),  

                 44/5, osoba fizyczna, obręb Zakrzew. 

            b)  W dniu 3.11. 2014 na wniosek Tauron Dystrybucja S.A Oddział w  

                 Częstochowie dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV zastępującej 

                  stację S-045 ,, Kłobuck PKP” wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ul.  

                 Wojska Polskiego (obrębu geodezyjnego; Kłobuck, Zagórze i Brody Malina)  

            c)  W dniu 24.11.2014 na wniosek osoby fizycznej na budowę 415 m odcinka  

                  sieci wodociągowej i 98m odcinka kanału sanitarnego w ul.  

                 Częstochowskiej w m. Biała obręb Biała Dolna.  

 3.   Na wniosek Gminy Kłobuck wszczęto postępowanie administracyjne dla  

                  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

                - w dniu 19.11.2014 dla zamierzenia polegającego na rozbudowie kanalizacji  

                   sanitarnej w ul. Reja w Kłobucku o 250 m odcinek. 

     -  w dniu 10.12.2014r dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia  

                   ulicy Olszyńskiej w Libidzy. 

             4.  W miesiącu grudniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zostały 

                   uchylone dwie decyzje Burmistrza odmawiające ustalenia warunków 

                   zabudowy dla budowy elektrowni wiatrowych w Łobodnie: 

                - pierwsza dotyczy odmowy dla budowy trzech elektrowni wiatrowych  

                   każda o wysokości do 150m nad poziom terenu i łącznej mocy do 

                   6,0MW wraz z elementami towarzyszącymi( drogi, place manewrowe) 

                - druga dotyczy odmowy dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych,  

                   każda o wysokości do 95m nad poziom trenu i łącznej mocy do 1,2 MW 

                   wraz z elementami towarzyszącymi( stacją transformatorową, drogami  



 

 

                   wewnętrznymi i placami manewrowymi). Kolegium nie podziela 

                   interpretacji organu gminy, iż są to budowle służące do wytwarzania  

                   ( produkcji) energii elektrycznej, a następnie jej odsprzedaży. W związku 

                   z czym wymagane jest w ich przypadku spełnienie warunku określonego 

                   w art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym tj. kontynuacji funkcji 

                   produkcyjnej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podnosi w ślad za 

                   niektórymi orzeczeniami sądów, iż elektrownie wiatrowe są urządzeniami  

                   infrastruktury technicznej, i w takim przypadku nie zachodzi konieczność  

                 badania spełnienia warunku kontynuacji funkcji. SKO wskazuje organowi,  

                 iż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje  

                 „urządzeń infrastruktury technicznej” i to orzecznictwo sądów  

                 wypracowało pogląd, że elektrownie wiatrowe są urządzeniami  

                 infrastruktury technicznej. Również Burmistrz w uchylonych decyzjach  

                 przytoczył orzeczenia sądów administracyjnych, które klasyfikują 

                 elektrownie wiatrowe jako obiekty produkcyjne wymagające spełnienia  

                 warunku kontynuacji funkcji, jak również powołał się na stanowisko  

                 Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, iż w  

                 przypadku elektrowni wiatrowych „brak jest przesłanek do uznania ich za  

                 urządzenia infrastruktury technicznej”.  

            5. W dniu 10.11.2014 na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej Sp.z o.o  

                Oddział Zabrze, Starosta Kłobucki Decyzją Nr 577/14 zatwierdził projekt  

                budowlany i udzielił pozwolenia na budowę odcinka gazociągu średniego 

                ciśnienia ul. Częstochowskiej w Białej, ul. Szkolnej i na terenie osiedla  

                domów jednorodzinnych w Kamyku. 

 

W zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

 1.  W związku z uzyskaną informacją z Wydziału Ewidencji Ludności tut.  

                 urzędu o ilości urodzonych na terenie Gminy Kłobuck od 01.07.2013r. i 

                 przeprowadzoną weryfikacją złożonych deklaracji o wysokości opłaty za  

                 gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział GOR wszczął  

                 postępowanie administracyjne w celu określenia wysokości opłaty. 

            2. W dniu 25.11.2014 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  

                 sprawie wykreślenia Zakładu Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji  

                 Nieczystości „ EKO- System” B. i W. Strach z rejestru działalności 

                 regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

                 nieruchomości z uwagi na nieprzekazywanie odebranych od właścicieli  

                 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłobuck zmieszanych  

                 odpadów oraz odpadów zielonych do RIPOK. 

             3. W dniu 25.11.2014 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  

                 sprawie nałożenia kary pieniężnej firmie Zakład Oczyszczania, Wywozu i  

                 Utylizacji Nieczystości Eko System B. i W. Strach za mieszanie selektywnie  

                  zebranych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli  



 

 

                  nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłobuck.   

             4.  Na dzień 16.12.2014 r ustalono negocjacje z przedstawicielem TAURON  

                  Dystrybucja S. A mające na celu wynegocjowanie stawki opłaty za 

                  świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie  

                  Gminy Kłobuck. W roku 2014 wynagrodzenie ryczałtowe za prace  

                  związane ze świadczeniem usługi oświetleniowej polegającej na  

                  sprawowaniu nadzoru nad sprawnością funkcjonowania instalacji 

                  oświetleniowych, funkcjonowaniem służb pogotowia oraz  

                 wykonywaniu czynności związanych z bieżącym utrzymaniem instalacji 

                 wynosi 6,70zł/pkt świetlny netto. Liczba opraw świetlnych, objętych  

                 umową, wynosi 1.802szt. 

 5.  W dniu 17.11.2014r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  

                 sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  

                 przedsięwzięcia polegającego na „ budowie hali produkcyjnej – łupanie  

                  prefabrykowanych elementów betonowych” na terenie działek ozn. Nr  

                 324/2, 325/2, 326, 327, 328 obręb Kłobuck, Gmina Kłobuck.  

            6.  Zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie  

                  usunięcia bez stosowanego zezwolenia 1 szt drzewa z gat. sosna z 

                   nieruchomości położonej w miejscowości Biała oraz usunięcia drzew z  

                  działki poł. w Kłobucku, obręb Zakrzew. 

  7.  Podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie prac związanych z 

                   usuwaniem wyrobów azbestowych. 

8. Zakończono wymianę oświetlenia parkowego przy ul. Zielonej w  

      Kłobucku.   

     

  W zakresie Wydział Inwestycji i Rozwoju 

 

             1. Odebrano roboty budowlane związane z budową opraw oświetleniowych 

                  na linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Olszowiec  

                  w Borowiance. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  

                  „MEMFIS’, A. Myrcik z siedzibą w Olszynie, za kwotę 11.319,84 zł. 

 2.  Trwają roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego przy 

       ul. Zakrzewskiej w Kłobucku na odcinku od Nadleśnictwa Kłobuck do  

       leśniczówki Rybno za kwotę 26.445,00 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo  

       Wielobranżowe Instalatorstwa Elektrycznego J. Galicki z siedzibą  

       w Częstochowie. Z uwagi na kolizję 3 słupów z urządzeniami  

       podziemnymi zmieniono pozwolenie na budowę. Założony termin  

       zakończenia robót budowlanych: 24.12.2014 r. 

  3. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową zabudowy  

       lamp oświetlenia ulicznego przy ulicach: Wierzbowej, Akacjowej i  

       Kasztanowej w Kłobucku za kwotę 5.043,00 zł Wykonawca: ABE Log A.  

       Bęben z siedzibą w Kłobucku, Rynek im Jana Pawła II. Wykonawca mimo 

       upływu terminu przeznaczonego na wykonanie dokumentacji nie złożył  



 

 

       jeszcze opracowania. Aktualnie upływa 25 dzień po terminie  

       wyznaczonym na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. Wykonawcy  

       zostaną naliczone kary umowne. 

   4. Zamontowano 4 urządzenia siłowni terenowej przy ul. Kochanowskiego 

       w Kłobucku za kwotę 15.854,70 zł Wykonawca: Firma „Herkules”, R. 

       Syska z siedzibą w Chrzanowie, za kwotę 15.854,70 zł. Wyznaczono  

       termin odbioru końcowego na dzień 15.12.2014 r. 

   5.  Zakończono dostawy i roboty budowlane dotyczące budowy parku  

        fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku. za kwotę 86.100,00 zł.  

        Wykonawca: Firma Herkules R. Syska z siedzibą w Chrzanowie. 

        Wyznaczono termin odbioru końcowego na dzień 15.12.2014 r. 

    6.  Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

         przebudowy drogi gminnej Nr 47010S ul. Łąkowej na odcinku od  

         ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku wraz z budową  

         odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego  na kwotę 

         57.564,00zł. Wykonawca: Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o., z  

         siedzibą w Katowicach. Termin wykonania dokumentacji 30.09.2015 r. 

    7. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

         przebudowy drogi gminnej Nr 470130S ul. Olszowiec od ul. Tartakowej  

         do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i  

         oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka na kwotę 33.948,00zł  

         Wykonawca: MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Sp. z o.o. z siedzibą w  

         Częstochowie. Termin wykonania dokumentacji 30.10.2015 r. 

     8.  Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  

          nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania  

          inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w 

          Kłobucku” na kwotę 35.670,00 zł Wykonawca: R. Ślusarski,  

          Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT  

          z siedzibą w Piotrkowicach. 

     9.  Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z  

          dobudową lampy na linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. 

          J. Długosza w Kłobucku na kwotę 1.599,00 zł Wykonawca:  

          Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalatorstwo Elektryczne J. Galicki z  

          siedzibą w Częstochowie. Termin wykonania robót 19.12.2014r. 

   10.  Wykonano remont alejki położonej w parku pn. Zieleniec im. Wacława  

         Głowy w Kłobucku. Wykonane prace były poprawiane przez  

          wykonawcę. Odbioru zadania nie dokonano i nie wyznaczono terminu 

          odbioru. Wykonawca: Firma EMBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Gruszewni. 

          W związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn.:  

          „Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w 

          Kłobucku poprzez remont alejki parkowej” w ramach działania 413 

          Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów objętego  

          PROW na lata 2007-2013 w dniu 30.11.2014 r. zwrócono się z prośbą  



 

 

          do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przesunięcie  

          terminu rozliczenia inwestycji do dnia 31.03.2015 r. Wartość inwestycji to  

          90.621,28 zł, wartość dofinansowania 50.000,00 zł. 

    11. Gmina Kłobuck zajęła 18 miejsce, na zatwierdzonej przez Wojewodę  

          Śląskiego, ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na 

          rok 2015 zadania: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap I” 

          w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II  

          Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój i mieści się w limicie środków  

          przyznanych na dofinansowanie inwestycji, który dla dróg gminnych 

          wynosi 34.455.000,00 zł. Do 20 grudnia zostanie opublikowana lista  

          wniosków zatwierdzonych do dofinansowania przez Ministra  

          Administracji i Cyfryzacji. 

    12. Dla inwestycji pn.: „Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy –  

           budowa II etapu” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

          Śląskiego złożono wniosek o płatność ostateczną na dofinansowanie  

           inwestycji w kwocie 440.905,00zł. 

    13. W dniu 24.10.2014 r. w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót  

           budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:  

           „Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku” złożono 7 ofert.  

           Cena najniższej oferty to 1.880.000,01zł. cena najdroższej oferty to  

           2.537.622,20zł. Obecnie trwa badanie złożonych ofert. 

     14. W dniu 26.11.2014 r. w przetargu nieograniczonym na „Odbiór 

            i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości  

            zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck” złożono 4  

            oferty. Cena jednostkowa miesięcznie na 1 mieszkańca najtańszej oferty  

            to 9,40 zł, cena najdroższej oferty to 12,88 zł. Obecnie trwa badanie  

            złożonych ofert. 

 

 W zakresie spraw bieżących  

 

                     - poinformował, że na stanowisko Wiceburmistrza powołał pana  

                       Rafała Ścieburę.  

 

Wiceburmistrz R. Ściebura – poinformował, że jest osobą z poza jakiegokolwiek 

układu politycznego i liczy na dobrze układającą się współpracę z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku.  

                                                                                                                                                             

Ad. 8. 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

 

Sołtys z Lgoty L. Chłąd – poruszył następujące sprawy: 

-  zapytał, na kiedy zostanie zaplanowane dokończone przebudowy drogi w Lgocie, 

   tj odcinka drogi od Białej w kierunku Kalei, o której Sołectwo Lgota wnioskuje od  



 

 

   1999r., a której przebudowa nie została ujęta w budżecie na rok 2015, a zostały  

   zaplanowane inne drogi; 

-  kiedy zostanie wycięta jedna odnoga drzewa rosnącego przy ul. Południowej w  

   Lgocie;  

-  kiedy zostanie wykonane odwodnienie drogi ul. Północnej w Lgocie.  

 

Wicestarosta M. Biernacki - odpowiedział, że w budżecie na rok 2015 zostały 

zaplanowane do realizacji odcinki dróg, na których przebudowę udało się pozyskać 

środki zewnętrzne z Ministerstwa Cyfryzacji tzw. środki powodziowe, które w 80% 

pokrywają inwestycje. W związku z powyższym są to zadania priorytetowe, więc 

zachodziła konieczność zabezpieczenia środków własnych. Niemniej jednak zostaną 

poczynione starania w kierunku pozyskania środków na modernizację odcinka drogi 

od Białej w kierunku Lgoty. 

W odniesieniu do wycinki drzewa odpowiedział, że w tej kwestii będzie rozmawiał z 

dyrektorem ZDP.  

W nawiązaniu do odwodnienia w ul. Północnej odpowiedział, że odwodnienie drogi 

zostanie wykonane w roku 2015.  

 

Sołtys Zakrzewa M. Strzelczyk - zapytał na kiedy została zaplanowana przebudowa 

drogi powiatowej od skrzyżowania ul. Stawowej i ul. Krętej w kierunku Hutki.   

 

Wicestarosta M. Biernacki - odpowiedział, że zmodernizowany został jedynie  

odcinek drogi powiatowej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania, a pozostały 

odcinek faktycznie jest w bardzo złym stanie. Zaznaczył, że ten odcinek drogi nie 

został zakwalifikowany przez komisję wojewody szacującą straty powodziowe.  

Niemniej jednak decyzją Zarządu zostało zlecone opracowanie dokumentacji 

projektowej na modernizację całego odcinka drogi od skrzyżowania w Zakrzewie do 

skrzyżowania w Hutce, więc po rozpoczęciu prac projektowych, pozostanie 

poszukanie źródeł finansujących to zadanie.   

 

Sołtys Brody Malina A. Świąć – poinformowała o stratach wyrządzanych przez lisy 

w gospodarstwach domowych.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że w poprzedniej kadencji odbyło się  

posiedzenie Komisji Rolnictwa z udziałem Przedstawicieli Kół Łowieckich 

działających na terenie Gminy Kłobuk, na którym te kwestie zostały poruszane. 

Zwrócił uwagę, że gmina nie mając bezpośredniego wpływu na działania kół 

Łowieckich może jedynie wystąpić o zwiększenie ilość odstrzałów. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz – poruszył następujące sprawy:  

- w nawiązaniu do starszej osoby zamieszkującej w mieszkaniu komunalnym,  

  którego zagrzybienie prawdopodobnie jest przyczyną pogarszającego się stanu  

  zdrowia. Poprosił Dyrektora ZDiGK o poczynienie starań poprzez zmobilizowanie 



 

 

  członków zarządu budynku przy ul. Zielonej 4 w celu wywiązania się z danej  

  wcześniej obietnicy docieplenia ścian w mieszkaniu; 

- poprosił o dalszą kontynuację już rozpoczętych prac przy budowie miejsca  

  parkingowego przy ul. Zielonej 4; 

- w odniesieniu do nowo powstałego obiektu Fitness parku poinformował o dużym  

  zainteresowaniu obiektem przez mieszkańców. Zwrócił uwagę, że z przedstawionej 

  informacji Burmistrza wynika, że odbiór obiektu przewidziany został na dzień  

  15.12.2014r, a już został wyrwany rowerek, a niektóre urządzenia wymagają   

  ponownego dokręcenia śrub. Osobiście uważa, że urządzenia znajdujące się na  

  obiekcie powinny być umocowane mocniejszymi śrubami, co mogłoby  

  zabezpieczyć je przed działaniem intruzów. Zapytał, czy istniałaby możliwość  

  zamontowania kamery monitorującej cały obiekt. 

  Podziękował za szybką reakcję pracowników urzędu, której celem było 

  zlikwidowanie powstałej bariery architektonicznej poprzez usunięcie wysokiego 

  krawężnika przy chodniku łączącym obiekt z ul. Zieloną, co umożliwi osobom   

  niepełnosprawnym poruszających się na wózkach korzystanie z obiektu.  

  Zwrócił uwagę, na słabe oświetlenie obiektu zaproponował, aby do doświetlenia  

  obiektu wykorzystać istniejące już słupy oświetleniowe ozn. Nr 19 i 20 poprzez  

  zamontowanie na nich lamp takich jakie zostały zamontowane na osiedlu Smugi II; 

- Zwrócił się do Komendanta KPP wyznaczenie częstszych kontroli tego miejsca  

  przez patrol policji. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że o godzinie odbioru obiektu radny 

zostanie poinformowany, ponieważ chciałby, aby odbiór obiektu odbył się z 

udziałem radnego A. Tokarza. W odniesieniu do zmiany sposobu umocowywania 

urządzeń odpowiedział, że rozważana jest ich zmiana jak i montaż urządzenia 

monitorującego obiekt.  

 

Radny A. Tokarz – zaproponował zamontowanie kamery, jakie montuje Straż Leśna, 

które pracują w cyklu zamkniętym i mają dysk i własne zasilanie. 

 

Sołtys Lgoty L. Chłąd – poinformował, że przez Dyrekcję Szkoły w Lgocie została 

złożona oferta w zakresie organizacji zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/15. Poprosił o przeznaczenie z Programu 

Przeciwalkoholowego kwoty 2.500,00zł na wykonie potrzebnych bramek na boisku 

szkolnym. Zapytał, kiedy zostanie oświetlony plac zabaw oraz kiedy zostaną 

podłączone dwie zamontowane lampy przy ul. Górnej w Lgocie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do oświetlenia odpowiedź zostanie 

udzielona w terminie późniejszym. 

 

Ad. 9.  

Interpelacje i zapytania radnych. 



 

 

. 

Radny Z. Bełtowski – poprosił o dokończenie budowy nawierzchni asfaltowej na ul. 

Strażackiej w Białej. Zaznaczył, że nawierzchnia została zniszczona przez budowę 

kanalizacji i wymianę sieci wodociągowej.  

Podziękował Komendantowi Policji za poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

na odcinku od Kiedrzyna do Kamyka na terenie Sołectwa Biała. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że odpowiedź o podjęciu działań w celu  

przygotowania tej inwestycji do realizacji zostanie udzielona po przeanalizowaniu 

budżetu.  

 

Radny J. Soluch – poruszył następujące sprawy;  

- zapytał czy zostanie zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie  

  wspólnego odśnieżania dróg w okresie zimowym; 

- kiedy zostaną podłączone, zamontowane 40 dni temu lampy przy ul. Olszowiec; 

- czy do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone wnioski w sprawie budowy 

  drogi wojewódzkiej Częstochowa – Działoszyn.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska –odpowiedziała, ż w odniesieniu do podłączenia 

zamontowanych lamp pozostała kwestia podpisania przez Tauron aneksów do 

umów zawartych z Gminą Kłobuck. Natomiast nie zostały jeszcze przesłane wnioski 

do Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Radny T. Wałęga – zapytał, czy planowane i w jakiej perspektywie jest podjęcie 

rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad będących kontynuacją 

prowadzonych rozmów przez poprzedniego Burmistrza odnośnie aktywizacji 

terenów znajdujących przy drodze krajowej po prawej stronie od Kłobucka w 

kierunku Libidzy, terenów umożliwiających rozwój przedsiębiorczości na terenie 

Gminy Kłobuck i Powiatu Kłobuckiego.  

Poprosił o rozeznanie tematu związanego z modernizacją ogrzewania w 

przedszkolach oraz tematem rozrastającego się targowiska miejskiego. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że rozwój gospodarczy gminy jest  

tematem priorytetowym. Spotkanie z Prezesem Katowickiej Strefy Ekonomicznej z  

właścicielami gruntów zostało zaplanowane na początku roku by zastanowić się nad  

stworzeniem wspólnego projektu dotyczącego zorganizowania i promowania 

terenów Gminy Kłobuck pod względem inwestycyjnym. Również będą prowadzone 

rozmowy z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ale już jako wspólny silniejszy 

podmiot wraz właścicielami gruntów z uwagi na fakt, że Gmina musi znać plany i 

jakie mają oczekiwania właściciele terenów wobec Gminy. Natomiast Gmina ma 

obowiązek udzielenia pomocy w znalezieniu inwestora i w zabezpieczeniu 

wszelkich możliwych rozwiązań oraz udzieleniu pomocy w kwestii pozyskiwania 

środków. Poinformował, że w nowym programowaniu została przeznaczona 



 

 

znaczna ilość środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości. Niemniej jednak z 

uwagi na fakt, że cała procedura pozyskania środków unijnych jest bardzo 

skomplikowana i wie ilu z tego powodu małych przedsiębiorców musiało 

zrezygnować ma propozycję utworzenia komórki, która miałaby za zadanie 

udzielenia pomocy przedsiębiorcom w wyborze odpowiedniego programu i 

pozyskania dofinansowania z nowego rozdania.  

W odniesieniu do modernizacji ogrzewania przedszkoli odpowiedział, że będzie 

zachodziła konieczność przesunięcia środków na sprawy dotyczące funkcjonowania 

budynków szkolnych i okołoszkolnych, czyli poprzez zabezpieczenie nie tylko 

pedagogicznej, ale również poprzez zabezpieczenie sfery lokalowo eksploatacyjnej, 

poprzez poprawę technicznej jakości eksploatacji obiektów.  

 

Radny A. Tokarz – w nawiązaniu do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi zapytał, czy w punkach sprzedaży detalicznej były 

prowadzone kontrole polegające na sprawdzeniu obrotów ze sprzedaży napojów 

alkoholowych, co ma wpływ na tzw. korkowe, a jeśli były poprosił o umożliwienie 

wglądu do tych protokołów. 

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy istnieje możliwość usunięcia znaku zakazu 

wjazdu na odcinek drogi ul. Staszica w Kłobucku, który praktycznie jest już gotowy 

do ruchu drogowego. Zwróciła uwagę, że stojący znak powoduje bardzo duże 

natężenie ruchu na nieoświetlonej bez poboczy ul. Kasztanowej, której nawierzchnia 

jest już bardzo zniszczona. Podziękowała za ujęcie w planie budżetowym 

dofinansowania na zakup lamp umożliwiający zakończenie budowy oświetlenia 

ulicznego w ul. Kasztanowej, Wierzbowej i Akacjowej. W nawiązaniu do poprawy 

ogrzewania w przedszkolach uważa, że poprawa może już nastąpić przy niewielkich 

nakładach finansowych poprzez samą wymianę termostatów lub ich zamontowanie 

w budynkach, w których ich nie ma. 

 

Radna B. Błaszczykowska – poprosiła o likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy 

ul. Żytniej w Kłobucku stwarzającego duże zagrożenie epidemiologiczne oraz o 

poczynienie starań w celu udrożnienia chodnika od strony pawilonów na Rynku 

J. Pawła II w Kłobucku, który praktycznie jest niedostępny dla pieszych z uwagi na 

parkujące pojazdy samochodowe.  

 

Radny A. Nowak – zapytał, czy ZDiGK jest przygotowany do Akcji Zima. 

  

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - odpowiedział, że ZDiGK jest przygotowany 

wystarczająco do Akcji Zima, została zakupiona mieszanka piaskowa jest  

wyposażony w 5 uzbrojonych ciągników, równiarkę i dwa pojazdy patrolowe, 

likwidujące śliskość na jezdni i chodnikach.  

 



 

 

Radna D. Kasprzyk – poinformowała, że na ul. Witosa w wyniku wyznaczonego 

objazdu przez Smugi przy budowie kanalizacji w Kamyku na wysokości posesji ozn. 

nr 90 – 94 powstał bardzo duży upad przy przepuście, który zimą przy zamarzniętej 

nawierzchni drogi może spowodować wyrzucenie jadącego pojazdu z drogi. 

Poprosiła o doraźne wyrównanie powstałego załamania jeszcze przed nadejściem 

zimy. W nawiązaniu do umieszczonego w budżecie zadania dotyczącego 

uzupełnienia brakującej kanalizacji sanitarnej przy ul. Wspólnej poprosiła, aby przed 

rozpoczęciem realizacji tego zadania sprawdzić, jakie zostały podjęte działania w 

celu zwiększenia pojemności przepompowni na Smugach oraz czy został złożony 

wniosek w sprawie przejęcia tej przepompowni przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów celem uregulowania stanu prawnego. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska - odpowiedziała, że kanalizacja w ul. Wspólnej i 

w ulicach przyległych nie jest na stanie majątku Gminy Kłobuck jak i również nie jest 

na stanie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji, ponieważ ta 

kanalizacja została przekazana, jaki środek trwały do Związku Komunalnego Gmin i 

Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.  

 

Radna D. Kasprzyk – uważa, że bez dokładnego przeanalizowania niewystarczającej 

pojemności przepompowni na Smugach nie zostanie zakończony istniejący problem 

zalewanych terenów, ani nie będzie możliwe zrealizowanie zadania założonego w 

budżecie, ponieważ zawsze będzie przeszkodą przepompownia.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w uzupełnieniu poinformował, że w niedługim czasie 

zostanie zwołane posiedzenie Związku, a z uwagi, że zostanie zmieniony skład 

osobowy mogą pojawić się nowe rozwiązania w sprawie przejęcia majątku. 

Przypomniał, że obecnie istnieje duży problem z przejęciem majątku przez Związek 

również na dzień dzisiejszy nie będzie mógł być przekazany majątek w postaci nowo 

wybudowanej kanalizacji w Kamyku, ta kanalizacja zostanie oddana w użyczeniu 5 

letnim i nie będzie mogła być amortyzowana. W kwestii istniejących już instalacji i 

urządzeń odpowiedział, że na pewno zostanie przeprowadzona rozmowa by sprawa 

ta została wyjaśniona poprzez wyznaczenie właściwego właściciela tych urządzeń by 

była jasność, kto się tym opiekuje i kto ma poprawiać jakość tych urządzeń.  

Zwrócił uwagę, że są również problemy z ostatnią przepompownią, której 

przepustowość jest również nie wydajna i będzie problem z przejęciem w 100% 

planowanych ścieków z nowo wybudowanej kanalizacji Biała, Kamyk. 

 

Radny M. Strzelczyk – w nawiązaniu do kierowców zatrudnionych w ZDiGK 

mających przy Akcji Zima po 300godz. nadliczbowych. Zapytał, czy istnieje inna 

możliwość niż odbiór godzin nadliczbowych poprzez udzielenie wolnego dnia od 

pracy tym kierowcom i czy istnieje możliwość zapłaty za godziny nadliczbowe w 

formie premii według stawki zaszeregowania, skoro pracownikom urzędu nie 

można płacić za godziny nadliczbowe.  



 

 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zgodnie z Kodeksem Pracy pierwsze 

godziny nadliczbowe płacone są w wysokości 50% kolejne po 100% wysokości 

stawki. Wobec powyższego zapłata za godziny nadliczbowe spowoduje większe 

koszty związane z Akcją Zima, czego nie wytrzyma budżet ZDiGK. Pracownicy 

zatrudnieni przy Akcji Zima muszą wykazać 100% gotowość do pracy w czasie akcji, 

bo taka zachodzi konieczność. Sprawa wynagrodzenia zostanie na pewno 

przeanalizowana w stosunku do osób pracujących na tzw. pierwszej linii, czyli 

kierowców.  

 

Radny M. Strzelczyk- powiedział, że nie został zrozumiany, ponieważ zapytał o 

możliwość zapłaty w formie premii w danym zaszeregowaniu.    

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zapłata pracownikowi w formie premii 

będzie taka sama jak inne. Uważa, że obecny system został dokładnie 

przeanalizowany przez Dyrektora ZDiGK. Niemniej jednak na pewno obecny system 

zapłaty zostanie przeanalizowany dla tych pracowników zatrudnionych w okresie 

zimowym przy Akcji Zima.  

 

Dyrektor OSiR K. Nowak – powiedział, że wynagrodzenie pracowników za 

ponadnormatywny czas pracy w okresie zimowym stanowił zawsze dylemat, nawet 

wówczas, gdy zostały podjęte ustalenia, że za godziny nadliczbowe będą odbierane 

dni wolne, ponieważ odbiór w okresach wiosenno letnich dezorganizowało pracę 

ZDiGK. Wobec powyższego ci pracownicy, o których nagrodę wystąpił Dyrektor 

ZDiGK, co roku otrzymywali nagrody pieniężne. W nawiązaniu do modernizacji 

drogi Nr 491 i 492 powiedział, że przed zakończeniem kadencji zostały 

przeprowadzone rozmowy z Dyrektorem Muchą i Wydziałem Inwestycji i 

Transportu Urzędu Marszałkowskiego, więc dzisiaj jest już czas i pora do 

przygotowania i złożenia do Urzędu Marszałkowskiego do Wydziału Transportu 

wszystkich propozycji dotyczących modernizacji tych dróg przebiegających przez 

Białą, Kamyk i Łobodno jak również przez drogę, która przebiega przez Kłobuck w 

kierunku Łobodna, ponieważ przetarg na przebudowę tych dróg i wykonanie 

projektu będzie ogłoszony w miesiącu maju 2015r.  

 

Radny M. Wojtysek – zapytał, czy w projekcie modernizacji dróg wojewódzkich Nr 

491 i 492 została przewidziana na skrzyżowaniu tych dróg budowa ronda w 

Łobodnie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że wspólnie z byłym Burmistrzem 

uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem ds. Projektów Strategicznych, który 

zapewnił nas, że w ramach tego zadania w pierwszej kolejności będą brane pod 

uwagę projekty wcześniej rozpoczęte czy niedokończone. Osobiście ma nadzieję, że 

w tych wnioskach znajdzie się wniosek na budowę ronda w Łobodnie, który będzie 



 

 

priorytetem w tym programie, bo jeżeli ten program nie obejmie tego zadania to już 

nie będzie większych szans na realizację tego zadania w przyszłości. Zaznaczył, że w 

tym kierunku mimo zapewnień dyrektora będą poczynione starania, aby budowa 

ronda została zgłoszona we wnioskach do projektu przebudowy tych dróg 

 

Radny J. Soluch – w odniesieniu do wspomnianych rozmów byłego burmistrza w 

Urzędzie Marszałkowskim w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 

Częstochowa – Działoszyn poinformował, że dużo wcześniej w tym kierunku zostały 

podjęte wspólne działania z Sołtysem z Białej i Radą Sołecką Kamyka. Obecnie są w 

posiadaniu pisma z Urzędu Marszałkowskiego zapewniające, że przy projektowaniu 

drogi Częstochowa Działoszyn zostanie uwzględniony wniosek dotyczący 

połączenia Białej z Kamykiem ścieżką rowerowo- pieszą. Zaznaczył, że właśnie z 

tego powodu w zgłoszonej interpelacji zapytał czy zostały zgłoszone wnioski, 

ponieważ te wnioski muszą być jak najszybciej złożone przez Urząd Miejski. 

Poprosił o jak najszybsze złożenie wniosków, aby wniosek złożony przez nasze 

Sołectwa został poparty drogą urzędową przy projektowaniu tej drogi.  

 

Radny J. Puchała – zaproponował, aby przez radnych na posiedzeniu Sesji nie były 

zadawane pytania dotyczące egzystencji gminy, ponieważ uważa, że radny osobiście 

po zgłoszeniu przez mieszkańca problemu może sam zasięgnąć informacji od 

pracownika urzędu w celu udzielenia odpowiedzi lub ją przedyskutować na 

posiedzeniach komisji. Zaproponował, aby raz w roku była organizowana sesja z 

udziałem mieszkańców by mieszkańcy mieli bezpośrednią możliwość zadania 

pytania radnemu czy pracownikowi urzędu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że aby nie dezorganizować pracy 

kierowników i pracowników wydziałów właśnie między innymi z tego powodu na 

posiedzeniach Sesji uczestniczą kierownicy by mieszkaniec, Radny czy Sołtys mógł 

na forum publicznym zgłosić interpelację czy zapytanie, by na nią uzyskać 

odpowiedź ustną lub w formie pisemnej. Przyznał, że pewne sprawy, problemy 

dotyczące mieszkańców powinni być przeanalizowane na posiedzeniach komisji.  

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – zwrócił uwagę, że sprawa dotycząca przejęcia 

ścieków z Kamyka nie dotyczy jednej przepompowni tylko trzech przepompowni tj. 

przepompowni na ul. Ludowej, Nadrzecznej i Łąkowej, która dodatkowo zbiera 

ścieki z Łobodna. 

Przypomniał, że sieć w Łobodnie była budowana w 2002r i mimo, że do jej 

przepustowości była przewidziana rozbudowa dodatkowej części Gminy Kłobuck to 

na dzień dzisiejszy jej przepustowość nie jest wystarczająca.  

Porosił o sprawdzenie tych trzech przepompowni, a mając na uwadze dalszą 

rozbudowę sieci również o sprawdzenie przepustowości kanałów tłocznych, 

ponieważ sama wymiana pomp nie rozwiąże problemu, gdy będzie za mała średnica 

kanału tłocznego.  



 

 

Poprosił o wyznaczenie osoby, która raz na kwartał do czasu uzyskania efektu 

ekologicznego będzie składała informację dot. ilości osób przyłączających się do 

nowo wybudowanej kanalizacji w Kamyku by nie stracić kolejnych środków 

finansowych.  .  

 

Radny A. Sękiewicz – w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego J. Puchały 

zaproponował czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania w Sali Sesyjnej 

Urzędu Miejskiego z wyborcami w dniu 7.01.2015 w godzina wieczornych by 

wyborcy mogli poznać radnych i bezpośrednio zadać pytanie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedział, że Radny ma 

obowiązek komunikowania się z swoimi wyborcami, są wyznaczone dyżury 

radnych, gdzie wyborca czy mieszkaniec może bezpośrednio zadać pytanie.  

Zwróciła uwagę, że inne problemy mają mieszkańcy miasta, a inne mieszkańcy 

Sołectw.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przykładem takiego spotkania są 

organizowane zebrania osiedlowe czy sołeckie, w których uczestniczą kierownicy i 

również radni i Burmistrz. Nie negując propozycji zastanawia się, co można 

powiedzieć mieszkańcom po tak krótkim okresie i przed uchwaleniem budżetu. 

Uważa, że chcąc zorganizować takie spotkanie to takie spotkania musiałoby zostać 

podzielone z uwagi, że inne problemy mają mieszkańcy osiedli, a inne mieszkańcy 

sołectw. 

 

Radny A. Tokarz – powiedział, że osobiście nie ma żadnego problemu z 

nawiązaniem kontaktu z mieszkańcami, czego dowodem w tak krótkim czasie może 

być kilkanaście wizyt w sprawie interwencji w GOPS czy Wydziale GOR. 

Zaproponował, aby w rozpowszechnieniu harmonogramu dyżurów radnych w jakiś 

sposób zaangażować prasę lokalną, która informowałaby mieszkańców o konkretnej 

dacie pełnienia dyżuru przez radnego w danym tygodniu. 

 

Radny J. Kulej – zapytał, czy jeśli w roku w 2015 gmina dostanie dofinansowanie na 

jakieś większe zadanie, istnieje możliwość zrealizowania zadania dotyczącego 

przedłużenia ul. Sienkiewicza w Kłobucku poprzez połączenie jej z ul. Zakrzewską. 

Przypomniał, że to zadanie było już ujęte w budżecie gminy wspólnie z ul. 

Nadrzeczną w Łobodnie, które zostało rozdzielone. Osobiście uważa, że 

przedłużenie ul. Sienkiewicza jest bardzo potrzebne, które mogłoby zostać 

wykorzystane w sytuacjach awaryjnych na rondzie. Poprosił o informację nt. obecnej 

sytuacji związanej z wywłaszczeniami gruntu. W odniesieniu do wypowiedzi Radnej 

B. Błaszczykowskiej przyznał, że faktycznie mimo ustawionego zakazu postoju 

pojazdy samochodowe są parkowane przy budynkach. Uważa, że źle została 

rozwiązana sprawa z wyznaczeniem miejsc parkingowych na Rynku Jana Pawła II w 

Kłobucku, ponieważ wyznaczone zostały tylko miejsca parkingowe od zachodniej 



 

 

strony ulicy. Przypomniał, że w projekcie urbanistycznym każdy z mieszkańców 

miał zapewnione dwa miejsca parkingowe z uwagi, że są to lokale usługowe. 

Niemniej jednak mija 5 lat od oddania Rynku Jana Pawła II w Kłobucku wobec 

powyższego należy się zastanowić na zmianą znaku lub nad odsunięciem pasa 

jezdnego od budynku, aby mógł zostać wyznaczony chodnik i parking.  

 

Radny Powiatu Kłobuckiego M. Zielonka - w odniesieniu do przedłużenia ul. 

Sienkiewicza przypomniał, że w tej kwestii w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w 

Kłobucku odbyło zebranie mieszkańców ul. Sienkiewicza z Burmistrzem Kłobucka, 

którzy byli bardzo przeciwni temu przedłużeniu. 

Zwrócił uwagę, że gdyby wówczas doszło do przedłużenia ul. Sienkiewicza tej ulicy 

by już dzisiaj nie było, ponieważ ta ulica już dzisiaj jest w bardzo złym stanie. 

Poprosił, że gdyby w tej kadencji doszło do jakichkolwiek rozmów o zasięgnięcie 

opinii mieszkańców Osiedla Nr 5. Natomiast, gdyby doszło do jej przedłużenia 

poprosił, aby ta droga została dopuszczona do ruchu z surowymi ograniczeniami 

tonażowymi, ponieważ już dzisiaj wie, że po tej drodze mają chęć jeździć kierowcy 

samochodów ciężarowych, na co nie chcą zgodzić się mieszkańcy tego osiedla z 

uwagi, że ruch pojazdów ciężarowych zniszczy nawierzchnię tej drogi jak również, 

że to osiedle nie będzie już tak bezpieczne.  

 

Burmistrza J. Zakrzewski – zapewnił, że na pewno nic nie zostanie zrobione bez 

woli mieszkańców. Natomiast, jeśli mieszkańcy wyrażą wolę powstania takiej 

inwestycji gmina poczyni starania w tym kierunku. Uważa, że na dzień dzisiejszy w 

tej kwestii mamy dwie opinie dwóch przedstawicieli mieszkańców wobec 

powyższego póki nie zostanie podjęta decydująca wola mieszkańców trudno będzie 

ją zrealizować. Zaznaczył, że osobiście chciałby, aby inwestycje dotyczące danego 

osiedla czy sołectwa były konsultowane z mieszkańcami. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – uważa, że również należy zwrócić uwagę 

na interes pozostałych mieszkańców miasta Kłobuck, ponieważ utworzenie drogi 

łączącej ul. Zakrzewską z ul. Hallera i Sienkiewicza w znaczny sposób usprawniłoby 

ruch drogowy dla tych mieszkańców, którzy dzisiaj muszą objechać pół miasta, aby 

dojechać na ul. Wieluńską by jechać w kierunku Krzepic. Zwróciła uwagę, że 

osobiście mieszkając przy ulicy, która na czas przebudowy ul. Staszica była 

wykorzystywana do objazdu, a droga na tym odcinku nie miała chodnika. 

Uważa, że budowa drogi o charakterze lokalnym z pewnymi ograniczeniami na 

pewno nie stworzyłaby podstaw do traktowania jej jako skrótu, ponieważ patrząc na 

przebieg objazdu kierowcy jadąc w kierunku Krzepic musieliby korzystać z ul. 

Kołłątaja, ul. Korczaka, gdy prościej i łatwiej byłoby przejechać przez rondo w 

kierunku ul. Wieluńskiej.  

W odniesieniu do spraw własnościowych poinformowała, że na dzień dzisiejszy 

została wykupiona część nieruchomości ( łąka) położona bezpośrednio przy rzece. W 

trakcie podjętej próby rozmów właściciel oczekiwał przyznania nieruchomości 



 

 

zamiennej tj. działki budowlanej. Z uwagi, że w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego ta nieruchomość została przewidziana pod 

urządzenie drogi zostały podjęte działania w celu przeznaczenia w drodze zamiany 

za część przewidzianą pod drogę na działkę budowlaną przy ul. Cielebana. Jednakże 

ta propozycja nie została przez właściciela zaakceptowana uznając, że propozycja 

zostanie zaakceptowana wówczas, gdy zostaną przyznane dwie działki budowlane.   

Pozostała jeszcze do uregulowania kwestia spraw własnościowych w obrębie  

skrzyżowania ul. Hallera z nowo projektowanym łącznikiem. W tym przypadku 

pozostała możliwość zastosowania wywłaszczenia lub przystąpić do realizacji tej 

inwestycji w trybie spec ustawy, gdzie przy wydaniu pozwolenia na budowę 

starosta jednocześnie orzekał by o przyjęciu tych gruntów na własność gminy.  

 

Radny J. Kulej – uważa, że został źle zrozumiany przez Radnego M. Zielonkę, 

ponieważ nie mówił o jeździe po obecnej istniejącej drodze, na której ruch zniszczył 

by jej nawierzchnię tylko o wybudowaniu nowej drogi. Radny M. Zielonka 

zorganizował zebranie z mieszkańcami, którzy nie chcą drogi natomiast on 

zorganizuje zebranie z większością mieszkańców Zakrzewa i okolicy, którzy będą za 

budową połączenia tych dróg.  

 

Radny J. Soluch – w odniesieniu do propozycji organizowania spotkań z 

mieszkańcami uważa, że nie można robić nic na przymus, zaproponował, aby ten 

temat został przedłożony do konsultacji na zebraniach wiejskich i osiedlowych w 

miesiącu lutym i marcu z zapytaniem czy jest taka potrzeba i wola mieszkańców.  

Natomiast, jeśli będzie taka wola mieszkańców osobiście będzie za organizowaniem 

takich spotkań.  

 

Radny J. Puchała – przypomniał, że 12 lat temu był wnioskodawcą budowy tej 

drogi. Uważa, że ta droga jest strategicznie potrzebna miastu i gdyby ta droga już 

była w czasie przebudowy ul. Staszica umożliwiłaby krótszy dojazd do centrum 

Kłobucka.   

Zaznaczył, że Kłobuck poprzez ul. Wieluńską i ul. Częstochowską, podzielony jest 

na dwie połowy od północnej strony są drogi, którymi można ominąć centrum 

Kłobucka natomiast od południowej strony nie ma ani jednej drogi. Uważa, że nie 

można patrzeć egoistycznie trzeba ułatwić życie innym mieszkańcom.  

Przytoczył przykład starszej mieszkanki mieszkającej po jednej stronie rzeki, z której 

posesji widać podwórko z następnej ulicy, która chcą dostać się do rodziny musi 

przejść przez rogatkę, bo nie ma możliwości przejścia przez rzekę.  

 

Radny W. Ściebura – odnośnie spotkań z mieszkańcami przypomniał, że poprzedniej 

kadencji Rady Miejskiej był również opracowany harmonogram dyżurów poprosił o 

sprawdzenie ilu zgłosiło się mieszkańców.  

 



 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedziała, że przygotowany 

na rok 2015 harmonogram dyżurów zostanie przekazany prasie lokalnej.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – zdementował informację, jaka pojawiła się wśród 

mieszkańców, że radni nowej kadencji zaproponowali coś nowego w szkołach 

ponieważ to pani Minister Edukacji Narodowej wystąpiła do szefów jst, o 

wprowadzenie, w każdej placówce oświatowej zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

w okresie przerwy świąteczną trwającej od 22.12.2014r do 31.12.2014r, aby placówki 

szkolne nie były zamknięte dla dzieci, których rodzice pracują.  

W związku z powyższym zostało zorganizowane spotkanie z dyrektorami szkół, na 

którym zostali zobowiązani, aby w okresie przerwy świątecznej były czynne 

wszystkie palcówki oświatowe w godz. 800 do 1600 .  

 

Ad.10. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2014  

 

Skarbnik K. Jagusiak – zgłosiła autopoprawkę dotyczącą wprowadzenia zmiany w 

planie wydatków budżetu na dotacje dla szkół podstawowych w zakresie dotacji 

podmiotowych dla organów prowadzących przez osobę prawną inną niż jst lub 

przez osobę fizyczną. 

- w zakresie kwoty 14.445,00zł w paragrafie 2590 w Rozdziale 80101 Szkoły  

  Podstawowe z uwagi, że otrzymana subwencja oświatowa z przeznaczeniem na  

  wyposażenie sal dla sześciolatków w wysokości 50.000,00żł, która pierwotnie  

  została skierowana na nasze szkoły. Ponieważ został również złożony wniosek o  

  subwencje przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich zachodzi konieczność  

  dokonania współmiernego podziału dotacji do wysokości złożonych  

  wniosków. 

Natomiast niniejszy projekt uchwały zawiera głównie zmiany dotyczące przesunięć 

pomiędzy rozdziałami w zakresie Działu Oświata i Wychowanie w zakresie dotacji 

na zadania bieżące tj. dla organów prowadzących przez osobę prawną inną niż jst 

lub przez osobę fizyczną i zapewnienie środków na wynagrodzenie i pochodne 

związanych z wypłatą w miesiącu styczniu zwiększonej niż planowano kwoty  

jednorazowego dodatku oraz zwiększonej ilości urlopów dla poratowania zdrowia.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch – powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2014 

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 5/IV/2014 z dnia 11.12.2014    

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 



 

 

Ad.11.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej 

w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

na lata 2014-2017 Gminy Kłobuck.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – zgłosiła autopoprawkę polegającą na dodaniu w § 2 zapisu 

zmieniającego kwotę upoważnienia Burmistrza Kłobucka do zaciągania zobowiązań 

finansowych do kwoty 3.500.000,00zł, która jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki, w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

w latach 2014-2017. 

Wyjaśniła, że zmiana, jeśli chodzi o zadanie uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dotyczy 

zaktualizowania łącznej kwoty nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 

roku 2014 i są to zmiany formalne zapewniające kompatybilność zapisów ze 

zmianami w budżecie w roku 2014. Przypomniała, że te materiały wygasają z 

końcem roku, z uwagi, że nowa uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera 

zapis wygaśnięcia tej uchwały z końcem roku. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch – powiedział, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do optymistycznej prognozy wynikającej z 

wytycznych Ministra Finansów, za mało uważa realne, żeby w przyszłym roku 

nastąpił wzrost wynagrodzenia o 12% i gmina z tego tytułu w przyszłorocznych 

dochodach otrzyma 12% wzrostu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

W odniesieniu do załącznika Nr 2 do WPF, który przedstawia prognozę dochodów 

Gminy Kłobuck do roku 2025 zapytał, czy nie byłoby zasadnym, aby ten załącznik 

był spójny z załącznikiem Nr 1, który przedstawia przedsięwzięcia zaplanowane w 

gminie. Zwrócił uwagę, czy nie należałoby się zastanowić, aby strategiczne 

przedsięwzięcia również obejmowały te same lata lub były nieco dłuższe od 

przedsięwzięć zapisanych w planie WPF, które kończą się na roku 2016. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że jeśli chodzi o wzrost podatku 

dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12% ta prognoza dotyczy roku 

przyszłego i materiałów do projektu budżetu, a nie dzisiejszego punktu. Niemniej 

jednak są to przeliczenia Ministerstwa Finansów, więc nie ma podstawy do ich 

kwestionowania. 

Natomiast, jeśli chodzi o przedsięwzięcia wyjaśniła, że poprzednia rada nie chcąc 

angażować tych kolejnych lat z uwagi, że br był dość gorący, więc lata 2017 i 2018 

zostały wyzerowane. Niemniej jednak, mimo, że uwaga jest słuszna to sądzi, że 

będzie to czas, kiedy już będziemy mieć świadomość, w jakich środkach unijnych 



 

 

uczestniczymy i jakie ewentualnie projekty mają największą możliwość uzyskania 

dofinansowania. 

Zaznaczyła, że nie musi być kompatybilności, jeśli chodzi o lata pomiędzy 

załącznikiem Nr 1 przedsięwzięcia wieloletnie, a wieloletnią prognozą finansową w 

zakresie okresu spłaty długu. Z uwagi, że załącznik Nr 2 sporządzony jest głównie 

dlatego, żeby RIO mogła wydać opinię, co do możliwości spłaty długu i policzenia 

wskaźników zadłużeniowych i liczony jest do czasu wyzerowania długu.  

 

Radny W. Dominik – powiedział, że nawiązał do wskaźnika wzrostu dochodów z 

tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest jeszcze  

trzeci załącznik zawierający objaśnienia przyjętych wartości w WPF. Niemniej jednak 

uważa, że również w tym załączniku będzie zachodziła konieczność wprowadzenia 

korekty w związku tym, że prawdopodobnie w dniu dzisiejszym zostanie podjęta 

przez radę uchwała o pozostawieniu stawek podatkowych na poziomie roku 2014, a 

w tym załączniku figuruje prognoza wzrostu podatków o 2 %, nie wspominając o 

prognozie 5% wzrostu podatku od nieruchomości w przyszłym roku. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniała, że objaśnienia dotyczą projektu uchwały 

WPF, która nie jest przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. Natomiast radni przed 

uchwaleniem na lata przyszłe projektu WPF otrzymają zaktualizowane materiały, w 

których wszystkie wskaźniki zostaną skorygowane i będą kompatybilne z uchwałą 

budżetową, która zostanie przygotowana na Sesję do uchwalenia.   

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/XXXVIII/2013 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy na lata 2014-2017 Gminy Kłobuck głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 6/IV/2014 z dnia 11.12.2014      

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Ad.12.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o przyjęcie propozycji o pozostawieniu stawki 

podatku od nieruchomości na poziomie roku 2014, mimo, że propozycja 

poprzedniego Burmistrza zaproponowana została na poziomie 2,1%. 

Przedstawił stawki podatku od nieruchomości  

1. Grunty związane z dz. gospodarcza -     0,81zł  

2. grunty pozostałe                                   -     0,19zł 

3. Budynki mieszkalne                             -     0,69zł 

4. Budynki związane z dz. gosp.            –   21,55zł 

5. Budynki związane z dz. gosp. w zakresie obrotu mater. siewnych – 10,75zł. 



 

 

6. Budynki związane z dz. gosp. w zakresie obrotu świadczeń zdrowotnych 

4,68zł. 

7. Budynki pozostałe związane z potrzebami bytowymi -3,90zł 

8. Budynki pozostałe inne  - 7,34zł.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch – powiedział, że Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji zaproponowanej 

przez Burmistrza.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w wersji zaproponowanej przez Burmistrza. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji zaproponowanej 

przez Burmistrza. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było.   

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 7/IV/2014 z dnia 11.12.2014      

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Ad.13.  

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żywca do celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2015 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poprosił o przyjęcie propozycji pozostawienie stawki 

podatku na poziomie roku 2014 tj. w wysokości 45,00zł. za 1dt. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch – powiedział, że Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji zaproponowanej 

przez Burmistrza. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji zaproponowanej 

przez Burmistrza. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 



 

 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

wersji zaproponowanej przez Burmistrza. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żywca do celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2015 głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 8/IV/ 2014r z dnia 11.12.2014      

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

  

 

Ad.14.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XXXVI/2013 Rady Miejskiej  

w Kłobucku z dnia 25.11.2013r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r z póżn zm. 

 

Kierownik GOPS K. Janicka - poinformowała, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch – powiedział, że Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XXXVI/2013 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25.11.2013r w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r z póżn 

zm. głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 9/IV/2014r z dnia 11.12.2014  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Ad. 15.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2015r. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt programu na rok 2015 zawiera 

trzy rodzaje zadań tj. zadania konkursowo dotacyjne, zadania w zakresie 

współfinansowania i zadania w zakresie utrzymania bieżącego Komisji 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Łączna kwota wydatków to 328.000,00zł natomiast 

wpływy po stronie dochodowej z tytułu opłat za wystawianie zezwoleń na handel 

alkoholem (tzw. korkowego) to kwota 340.000,00zł.  

 



 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch –powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszonym 

wnioskiem Klubu Radnych Koalicja Samorządowa dotyczącym; 

- zmniejszenie wynagrodzenia członków komisji z kwoty 80,00zł do kwotę 50,00zł,  

- zmniejszenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji z kwoty 90,00zł do kwoty 

  70,00zł  

- zmniejszenie liczby członków z 8 na 5 członków komisji.  

- Wydatki biegłych sądowych po wcześniejszym wystąpieniu o zapytanie o cenę  

- całkowite wykreślenie pozycji wydatki dot. szkoleń i wyjazdów służbowych.  

  Powstałe oszczędności pozostawić do dyspozycji Burmistrza.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszonym 

wnioskiem Klubu Radnych Koalicja Samorządowa. 

 

Radny A. Nowak – zapytał, czy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi może zostać zmniejszona ilość członków komisji. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie ma żadnych przeszkód, aby komisja 

została powołana w mniejszym składzie liczbowym. 

 

Radny A. Tokarz – uważa, że środki pochodzące z opłat za wystawiane zezwolenia 

na handel alkoholem (tzw. korkowe) są wydatkowane niezgodnie z ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Radny W. Dominik – powiedział, że do treści uchwały nie ma żadnych wątpliwości. 

Niemniej jednak przyłącza się do opinii Radnego A. Tokarza, ponieważ nie został 

przedyskutowany harmonogram działań profilaktycznych w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiący załącznik do uchwały, który 

zawiera szereg pozycji i warto by było zastanowić się nad celowością wydatkowania 

tych pieniędzy. Zapytał, czy istniałaby możliwość zmiany wydatkowania tej dość 

pokaźnej kwoty by te środki zostały racjonalnie wydatkowane tym bardziej, że już 

przedmówca zwrócił uwagę, że są niespójności z ustawą. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o wskazanie, w którym punkcie zapis jest 

niespójny z ustawą. Przypomniał, że na posiedzeniu komisji przytoczył zapis art. 4 

ustawy, który mówi o zajęciach sportowych z dziećmi i młodzieżą, który jest zgodny 

z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Radny A. Tokarz – odpowiedział, że ma wątpliwości do zapisu w załączniku Nr 2 do 

Działu III pkt 5 do kwoty 198.500,00zł. Niemniej jednak odnosząc się do 

przeczytanych protokołów z przeprowadzonych kontroli NIK kwestionujących te 



 

 

wydatki w innych gminach, uważa, że środki są wydatkowane niezgodnie z 

intencjami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie tej kwestii.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zacytował art. 4.1 „ prowadzenie profilaktyki, działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałaniu narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym 

prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w Programach opiekuńczo 

wychowawczych i socjoterapeutycznych” wobec przytoczonego zapisu uważa, że 

zapis dotyczący prowadzenia zajęć sportowych pozalekcyjnych mieści się w 

granicach tej ustawy i Programu Profilaktyki. Ponadto przypomniał, że te środki 

finansowe zostały skierowane przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. 

Zwrócił uwagę, że bardzo często działalność Klubów Sportowych postrzegana jest 

przez pryzmat drużyny seniorskiej niemniej jednak trzeba zajrzeć do tych klubów od 

drugiej strony i zobaczyć i ile jest tam młodzieży. Osobiście uważa, że 

zaproponowana profilaktyka może nie jest doskonała, ale jest spójna z ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poprosił o 

zaproponowanie innych propozycji działań profilaktycznych w tym zakresie.   

  

Radny A. Tokarz – uważa, że Burmistrz ma do dyspozycji cały aparat 

administracyjny, którego on nie ma, więc przy wskazaniu pewnych swoich 

wątpliwości, powinien otrzymać wyjaśnienie, że są one niesłuszne. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że sprawa jest skomplikowana, z uwagi, 

że to zagadnienie nie zostało precyzyjnie określone w ustawie. Zwrócił uwagę, że 

art. 4.1 zwłaszcza w ust.1 mimo, że określa, jakie są zadania gminy realizowane przy 

pomocy tego podstawowego instrumentu, jakim jest Program i przy pomocy tych 

podstawowych środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu to skupiając się na części końcowej zapisu ust.1 mówiącym o 

prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wystąpią 

wątpliwości, czy edukacją zajmują się kluby sportowe, które prowadzą działalność 

sportową w zakresie treningów, rozgrywek, udziałów w rozgrywkach. Niemniej 

jednak dalej jest również mowa o prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

wobec czego jeśli te zajęcia potraktowane zostałyby jako zajęcia pozalekcyjne będące 

elementem systemu edukacji, bo są prowadzone w szkole to w kontekście 

początkowej części zapisu pkt 3 ust.1 art.4.1 należałoby powiedzieć, że nie ma 

podstaw do wydatkowania środków na rzecz organizacji sportowych w 

szczególność klubów sportowych.  

W nawiązaniu do pkt 5 dotyczącego wspomagania działalności, czyli nie 

finansowania w całości tylko wspomagania działalności, instytucji, stowarzyszeń i 

osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W tym  

przypadku kluby sportowe będące stowarzyszeniami otrzymują dotacje z budżetu 



 

 

gminy. Niemniej jednak należałoby się zastanowić, czy ich działalność statutowa 

służy rozwiązywaniu problemów w alkoholowych, bo jeśli w zadaniach statutowych 

klubu czy stowarzyszeniach ujęte zostały zadania w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, co nie jest tym samym, co profilaktyka to zapis pkt 5 nie 

stanowiłby wystarczającej podstawy, co nie oznacza, że ten zapis nie ma znaczenia w 

procesie wykładni przepisów, ponieważ w jakiś sposób naświetla system 

finansowania, który odbywa się poprzez bezpośrednią realizację zadań przez gminę 

i jej finansowanie ze środków budżetu gminy, albo poprzez podmioty z poza sektora 

finansów publicznych z udziałem środków publicznych pochodzących z gminy. 

Osobiście uważa, że wszystko to byłoby nie wystarczające, aby uzasadnić tezę o 

możliwości przeznaczania środków na rzecz organizacji, które zajmują się sportem 

gdyby nie końcowa treść ust.1, która nie jest treścią, a ma walor normatywny tego 

rodzaju, żeby wykluczać wszelkie inne działania poza tymi wymienionymi w pkt od 

1 do 7 z wyjątkiem 4 uchylonego. Dlatego, że ustawodawca użył sformułowania w 

szczególności, które to sformułowanie oznacza, że katalog wymienionych zadań nie 

ma charakteru wyczerpującego, a zatem jest możliwe przeznaczanie środków na 

zadania ze zdania 1 ust.1 art. 4.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości brzmieniu: 

„Prowadzenie działań zwianych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do 

zadań własnych gminy”, które będą inne niż wymienione w pkt. od 1 do 7. Jeżeli 

zadanie własne zostanie tak sformułowane to wówczas należałoby powiedzieć, że te 

zastrzeżenia, które mieliśmy w zakresie profilaktyki, która nie została wymieniona w 

pkt 5 dotyczącym wspomagania instytucji, czy stowarzyszeń, które zajmują się 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, nie wykluczają finansowania samej 

profilaktyki skoro jest powiedziane, że prowadzenie działalności związanej z 

profilaktyką należy do zadań własnych gminy. Natomiast, jeżeli będziemy mięć 

sytuację, że jakieś Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność, którą będziemy 

mogli kwalifikować jako profilaktykę alkoholową, a w przypadku prowadzenia 

działalności sportowej można powiedzieć, że jest to sytuacja do finansowania 

pewnych zajęć, które powodują same z siebie odciąganie od spożywania alkoholu. 

Wobec powyższego w ramach pierwszego zdania ust.1 art. 4.1 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości osobiście zakwalifikowałby wspomaganie Stowarzyszeń 

Sportowych w ramach zajęć sportowych w szczególności dla najmłodszego 

pokolenia, które poprzez intensywne treningi nie będą wpadać w subkultury, w 

których dominuje alkohol i narkotyki.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że przez RIO dwukrotnie były 

sprawdzane wydatki poniesione szczególnie na kluby sportowe i nie było żadnych 

uwag i zastrzeżeń. Zaznaczył, że to od klubów sportowych zależy czy będą 

prowadziły działalność profilaktyczną i czy będą skupiały się nad pracą z młodzieżą. 

Zwrócił uwagę, że wszystkie obostrzenia wprowadzone do konkursów związane z 

wydatkowaniem środków przeznaczonych z budżetu gminy są dość ostro i 



 

 

restrykcyjnie przestrzegane. Wobec powyższego nie ma niebezpieczeństwa, że nad 

wydatkowaniem środków nie będzie żadnej kontroli.   

 

Radny W. Dominik – dodał, że nie przekonuje go fakt, że beneficjentem tych 

środków prawie w 60% są wyłącznie kluby sportowe, ponieważ nasza młodzież nie 

tylko gra w piłkę. Uważa, że środki można by było również przeznaczyć na 

rozszerzenie oferty MOK w sferze kultury, która również stanowi profilaktykę 

przeciwdziałania alkoholizmowi.  

 

Radny A. Tokarz - zapytał, czy były przeprowadzone kontrole w klubach 

sportowych w zakresie realizowanych środków finansowych otrzymanych przez 

kluby w ramach dotacji.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że właśnie z uwagi na zalecenia NIK- u 

odbyła się dwukrotna kontrola RIO w zakresie realizacji tego zadania w 

szczególności z naciskiem na dotacje dla klubów sportowych. Zaznaczył, że w 

naszym przypadku RIO nie miało żadnych uwag, co do naszych działań w kierunku 

przekazywanych środków na kluby sportowe. Ponadto w urzędzie jest osoba, która 

kontroluje prawidłową realizację programu i w przypadku, kiedy środki nie są 

przekazywane celowo na konkretne zakupy czy zadania, dotacja nie zostaje 

rozliczona i podlega zwrotowi przez beneficjenta. Zwrócił uwagę, że ta kwestia była 

kontrolowana przez Komisję Rewizyjną. W nawiązaniu do wypowiedzi Radnego W. 

Dominika przyznał, że nie jest to tylko piłka nożna, bo są też inne dyscypliny sportu 

jak m.in. ULKS Start, który pracuje z dużą grupą dziewcząt w wieku szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Zaznaczył, że dzisiaj, aby klub sportowy mógł działać 

musi jeszcze pozyskać poza środkami gminnymi 2/3 środków zewnętrznych. 

Pozbawione możliwości otrzymania dotacji niektóre kluby przestaną istnieć lub 

zaprzestaną pracy z młodzieżą, a skupią się tylko na drużynach seniorskich. Uważa, 

że w tym przypadku trzeba działać w drugą stronę, aby wzmocnić sferę pracy z 

młodzieżą w tym szczególnie w Kłobucku gdzie jest dużo młodzieży, więc trudno 

jest dzisiaj odmówić zaangażowania w szukaniu tych środków.  

 

Radny A. Tokarz – powiedział, że NIK zajmowała swoje samodzielne stanowisko. 

Natomiast zgłaszając swoje zastrzeżenia nie miał na celu działania na szkodę klubu 

tylko na wskazanie, że tymi środkami nie powinny być finansowane kluby sportowe.  

 

Radny J. Soluch – przypomniał, że w poprzedniej kadencji zostało poświęcone wiele 

czasu na omówienie finansowania działalności klubów sportowych. Gmina boryka 

się ogólnie z finansami tak, więc wydzielenie innych środków bezpośrednio z 

budżetu spowoduje, że gmina nie będzie miała środków na inne cele. Zaznaczył, że 

przez poprzednią radę dla klubów prowadzących działalność zostały zabezpieczone 

środki finansowe w minimalnych wysokościach. Na początku roku zostanie 

ogłoszony konkurs dla klubów i te środki muszą zostać zabezpieczone w budżecie. 



 

 

Natomiast obecna rada musi dogłębnie poznać temat z działalności sportowej w 

naszej gminie by móc później zmienić pozycje w budżecie. Zgłosił wniosek formalny 

o zamknięcie dyskusji w tym temacie.    

 

Radna D. Kasprzyk – w nawiązaniu do zasad wynagradzania członków komisji 

zapytała, czy ustalona jest stała ilość wydawanych opinii przez biegłych sądowych tj. 

psychologa i psychiatry czy wydawane są w zależności o zaistniałych sytuacji oraz  

czy zawsze wydane są przez te same osoby.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ilość wydanych opinii wynika z 

zaistniałych potrzeb tego roku, w przypadku zwiększonych potrzeb istnieje 

możliwość pokrycia tych kosztów ze środków z rezerwy. Natomiast cena wynika z 

zapytania ofertowego i jest to najtańsza cena podana przez oferenta. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – dodał, żeby nie było wątpliwości, że w pewnym 

zakresie zgadza się z radnym A. Tokarzem, ponieważ sądzi, że wnioski pokontrolne 

NIK w innych gminach dotyczyły zakresu finansowania sportu profesjonalnego z 

funduszu alkoholowego, które również nie podziela. Uważa, że na sport 

profesjonalny powinny być przeznaczane środki w ramach promocji gminy, 

ponieważ jest to traktowane jako narzędzie gminy. Natomiast, jeśli będziemy mówić 

o możliwościach dofinansowania profilaktyki alkoholowej to niewątpliwie na to 

można powołać dziesiątki różnych analiz naukowych, z których będzie wynikało, że 

sport podobnie jak kultura ma ogromną moc oddziaływania na coś innego niż 

alkohol.      

 

Radny A. Tokarz - zgłosił wniosek o dalsze kontynuowanie dyskusji  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poddała pod głosowanie wniosek 

Radnego J. Solucha o zamknięcie dyskusji w tym temacie.    

 

Za przyjęciem wniosku Radnego J. Solucha w sprawie zakończenia dyskusji w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015r głosowało 14 radnych, 4 radnych głosowało przeciwko, 2 

radnych wstrzymało się od głosu  

wniosek został przyjęty  

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r wraz z 

wprowadzonymi poprawkami głosowało 17 radnych, 2 głosowało przeciwko, 1 

osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 10/IV/2014 z dnia 11.12.2014r.  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem 



 

 

  

Ad.16.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii 

na 2015r. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że program został przygotowany w dwóch 

pozycjach na łączna kwotę 12.000,00zł.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Soluch –powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszonym 

wnioskiem Klubu Radnych Koalicja Samorządowa dotyczącym; 

- zmniejszenie wynagrodzenia członków komisji z kwoty 80,00zł do kwotę 50,00zł,  

- zmniejszenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji z kwoty 90,00zł do kwoty 

  70,00zł  

- zmniejszenie liczby członków z 8 na 5 członków komisji. Powstałe oszczędności z  

  tych tytułów pozostawić do dyspozycji Burmistrza.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszonym 

wnioskiem Klubu Radnych Koalicja Samorządowa. 

 

Radny T. Wałęga – zgłosił wniosek o dalsze obniżenie wynagrodzenia członków 

GKRPA w Punkcie Konsultacyjnym za pełnione dyżury; 

- wynagrodzenie członków do kwoty 30,00zł; 

- wynagrodzenie przewodniczącego do kwoty 50,00zł, a powstałe oszczędności z  

  tego tytułu pozostawić do dyspozycji Burmistrza.  

  

Radny J. Soluch – zapytał, czy w skład tych dwóch komisji muszą wchodzić te same 

osoby.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że dotychczas stosowana praktyka będzie 

nadal stosowana i skład tych komisji będzie taki sam. Niemniej jednak uważa, że 

propozycja złożona na komisji do obniżenia wynagrodzenia członka komisji do 

50,00zł jest adekwatna, ponieważ członkowie komisji ponoszą z tego tytułu również 

koszty (z dojazdem). 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie wniosek 

Radnego T. Wałegi o obniżenie wynagrodzenia członków do kwoty 30,00zł i 

wynagrodzenia przewodniczącego do kwoty 50,00zł, a powstałe oszczędności z tego 

tytułu pozostawić do dyspozycji Burmistrza.  

 

 



 

 

Za wnioskiem o obniżenie wynagrodzenia członków do kwoty 30,00zł i 

wynagrodzenia przewodniczącego do kwoty 50,00zł, a powstałe oszczędności z tego 

tytułu pozostawić do dyspozycji Burmistrza głosowała 1 osoba, 7 radnych 

głosowało przeciwko, 13 radnych wstrzymało się od głosu  

Wniosek nie został przyjęty.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie wniosek 

Klubu Radnych Koalicji Samorządowej o zmniejszenie wynagrodzenia członków 

komisji z kwoty 80,00zł do kwotę 50,00zł i zmniejszenia wynagrodzenia 

Przewodniczącego Komisji z kwoty 90,00zł do kwoty 70,00zł oraz zmniejszenie 

liczby członków z 8 na 5 członków komisji, a powstałe oszczędności pozostawić do 

dyspozycji Burmistrza.  

 

Za wnioskiem o zmniejszenie wynagrodzenia członków komisji z kwoty 80,00zł do 

kwotę 50,00zł o zmniejszenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji z kwoty 

90,00zł do kwoty 70,00zł oraz zmniejszenie liczby członków z 8 na 5 członków 

komisji, a powstałe oszczędności pozostawić do dyspozycji Burmistrza głosowało 20 

radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.   

Wniosek został przyjęty.  

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu o 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015r głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych 

nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu 

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 11/ IV/2014 z dnia 11.12.2014r.   

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg - zgłosił wniosek o przeprowadzenie reasumpcji 

głosowania w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. z uwagi na fakt, że w 

poprzednim głosowaniu nie został przegłosowany wniosek Klubu Koalicji 

Samorządowej.  

 

 

Za wnioskiem o przeprowadzenie reasumpcji głosowania Uchwały Nr 10/IV/2014r  

w sprawie w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2015r głosowało 20 radnych, 1 osoba głosowała 

przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.   

Wniosek został przyjęty.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska –poddała pod głosowanie wniosek 

Klubu Koalicji Samorządowej o zmniejszenie wynagrodzenia członków komisji z 



 

 

kwoty 80,00zł do kwotę 50,00zł, zmniejszenie wynagrodzenia Przewodniczącego 

Komisji z kwoty 90,00zł do kwoty70,00zł, zmniejszenie liczby członków z 8 na 5 

członków komisji, wystąpienie o zapytanie o cenę w sprawie przeprowadzania 

opinii psychologa i psychiatry oraz całkowite wykreślenie pkt E pozycji dot. szkoleń 

i wyjazdów służbowych, a powstałe oszczędności z tego tytułu pozostawić do 

dyspozycji Burmistrza.  

 

Za przyjęciem wniosku o zmniejszenie wynagrodzenia członków komisji z kwoty 

80,00zł do kwotę 50,00zł, zmniejszenie wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji z 

kwoty 90,00zł do kwoty70,00zł, i zmniejszeniu liczby członków z 8 na 5 członków 

komisji, wystąpienie o zapytanie o cenę w sprawie przeprowadzania opinii 

psychologa i psychiatry oraz całkowite wykreślenie pkt E dot. szkoleń i wyjazdów 

służbowych, a powstałe oszczędności pozostawić do dyspozycji Burmistrza 

głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Wniosek został przyjęty.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r wraz z 

wprowadzonymi poprawkami głosowało 18 radnych, 2 radnych głosowało 

przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 10/IV/2014 z dnia 11.12.2014r 

 

Ad.17.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego.  

 

Sekretarz S. Piątkowska - przedstawiła uzasadnienie do projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 12 /IV/2014r z dnia 11.12.2014r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

 

 



 

 

Ad.18.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia” Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2015-2017”.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka –poinformowała, że projekt uchwały wraz z 

załącznikami został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia” Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017”.  

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było    

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 13/IV/2014r z dnia 11.12.2014r.   

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Ad.19.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że z wnioskiem o 

nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych opisanych w niniejszej uchwale  

wystąpił właściciel nieruchomości położonej w Kłobucku, obręb Zakrzew przy ul. 

Reja po wcześniejszym dokonaniu  podziału nieruchomości na działki budowlane z 

jednoczesnym wydzieleniem drogi dojazdowej wewnętrznej do obsługi tych działek. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego w dniu 07.08.2014r. Zaznaczyła, że na działkach zostały ustanowione 

ograniczone prawa rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego z uwagi na ułożony 

w drodze kabel elektryczny średniego napięcia jak również na ustanowione  

służebności dojazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek zbytych. Dodała, że na 

terenie Gminy Kłobuck na dzień dzisiejszy powstało około 3 ha działek 

stanowiących drogi wewnętrzne do obsługi terenów zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi.   

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały uznając, że 

wskutek wydzielania tych działek powstaje szereg dróg dojazdowych 

wewnętrznych, a po przejęciu ich na własność gminy, gmina nie będzie wstanie do 

zapewnienia właściwego stanu użytkowego drogi jak i zimowego utrzymania. 

Natomiast z chwilą pozytywnego zaopiniowania niniejszego projektu uchwały 

gmina nie będzie wstanie odmówić innym wnioskodawcom.    

/ za głosowała 1 osoba, 6 radnych głosowało przeciwko, 4 osoby wstrzymały się od głosu/. 



 

 

   

Burmistrz J. Zakrzewski - poparł stanowisko komisji, uważa, jeśli jest to podział 

geodezyjny na kilka działek budowlanych i przeznaczonych do sprzedaży nie widzi 

w tym przypadku czynnika społecznego.  

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowych głosowało 0  radnych, 16 radnych głosowało przeciwko, 

5 radnych wstrzymało się od głosowania. 

Uchwała nie została podjęta.  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 Ad.20.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością 

gruntową nieruchomości gminnej, położonej w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno ozn. 

geodezyjnie Nr 2934. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że w Gminie Kłobuck 

obowiązują dwie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Kłobuck tj. służebnością gruntową i służebnością przesyłu. 

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu 

na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck wystąpiło 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w związku z 

planowaną realizacją inwestycji polegającej na ułożeniu linii kablowej SN o napięciu 

znamionowym 15kV w celu zasilania elektroenergetycznego studni nr 7 ujęcia wody 

w miejscowości Kołaczkowie.  

Zaznaczyła, że taka służebność ustalana jest min. w oparciu o art. 305.1 Kodeksu 

Cywilnego, który mówi, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, 

który zamierza wybudować lub, którego własność stanowią urządzenia, o których 

mowa w art. 49  § 1, że przedsiębiorca może korzystać  w oznaczonym zakresie z 

nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Gmina bazując 

na tym art. oraz Uchwale Rady Miejskiej określającej zasady ustanawiania 

służebności, Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr 392/XL/2014 z dnia 14.02.2014r 

wyrażającą zgodę na nieodpłatne obciążenie drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej 

do pól położonej w Łobodnie służebnością przesyłu. Niemniej jednak z uwagi na 

pewne wątpliwości zgłoszone przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, co do 

możliwości ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PWiK Okręgu 

Częstochowskiego wskazując, że służebność może być ustanowiona tylko dla tego 

przedsiębiorcy, który przesyła energie elektryczną. Wobec powyższego proponuje 

się podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego obciążenie służebnością gruntową na 

rzecz wnioskodawcy z jednoczesnym uchyleniem uchwały poprzedniej, która 

została opisana w § 2 niniejszej uchwały. 

 



 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.    

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gminnej, położonej w Gminie 

Kłobuck, obręb Łobodno ozn. geodezyjnie Nr 2934 głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 14/IV/2014r z dnia 11.12.2014r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Ad.21.  

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka. 

 

Sekretarz S. Piątkowska – przedstawiła składniki wynagrodzenia miesięcznego 

brutto dla Burmistrza, zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów, które 

przedstawiają się następująco:                                                                                                     

- wynagrodzenie zasadnicze od 4.500,00zł – 6.000,00 zł,                                                             

- dodatek funkcyjny – maksymalna wysokość - 2.100,00 zł,   

- dodatek specjalny od 20% - 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  

  funkcyjnego,                                                                                                                               

- dodatek za wieloletnią pracę, w przypadku Burmistrza J. Zakrzewskiego wynosi  

   9%wynagrodzenia zasadniczego. 

 

Radny J. Soluch w imieniu Klub Radnych Koalicji Samorządowej przedstawił 

wysokości proponowanych składników wynagrodzenia miesięcznego dla 

Burmistrza brutto:                                                                                                             

- wynagrodzenie zasadnicze 5.300,00 zł,                                                                                             

- dodatek funkcyjny 2.000,00zł,                                                                                                              

- dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku   

   funkcyjnego - 2.190,00zł,                                                                                                                   

- dodatek za wieloletnią pracę 9% wynagrodzenia zasadniczego – 477,00 zł                         

   R a z e m 9.967,00zł brutto 

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska J. Soluch – 

powiedział, że komisja pozytywnie projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez 

Klub Radnych Koalicji Samorządowej                                                                                                        

/Za głosowało 10 osób, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/. 

Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, 

Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez Klub Radnych Koalicji 



 

 

samorządowej.                                                                                                                                                        

/Za głosowało 7 osób, głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od 

głosu/. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik – powiedział, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez 

Klub Radnych Koalicji Samorządowej.                                                                                                                                                                                                                              

/ Za głosowało 11 osób, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od 

głosu/. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka 

głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu.  

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 15/IV/2014r z dnia 11.12.2014r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Ad.22.  

Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXIV/2012 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 27.12.2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że powodem zmiany ustalonej stawki w 

przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny jest wynik postępowania 

przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kłobuck. Pierwotna propozycja 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 12,00 zł, ale po wielu 

przeliczeniach udało się uzyskać niższą stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł 

miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku naszej 

gminy unieważnienie przetargu i ponowne jego rozpisanie wiązałoby się z tym, że 

gmina weszłaby w okres bezumowny, co byłoby dużym ryzykiem. Niemniej jednak 

mając doświadczenia z przedsiębiorcą, nie mamy gwarancji, że podejmie dalszą 

pracę, a z drugiej strony, jeżeli podejmie, to, za jaką stawkę. Mając wiedzę, co się 

dzieje w poszczególnych gminach, gdzie kolejne przetargi powodowały kolejną 

zwyżkę cen, nie mamy takiej gwarancji, że przy następnym przetargu, ta cena będzie 

korzystniejsza. Firma, która wygrała przetarg będzie odbierała odpady komunalne 

przez okres 1 roku. Udało się do maksimum zredukować koszty obsługi tego 

systemu, czyli to, co zaproponowała firma + koszty pośrednie. Zwrócił się do 

mediów o uwypuklenie tej kwestii z uwagi na pojawiające się głosy, że koszty 

administracyjne są tak duże, ponieważ gmina zarabia na śmieciach. Podkreślił, że 

koszty administracyjne związane z obsługi ściągalność itd. zostały uzgodnione na 

poziomie 0,60 zł. Łączna kwota stawki, tj. 10,00 zł. Dla porównania podał, że w 

niektórych gminach stawka wzrośnie o 100%, natomiast w naszej gminie będzie 



 

 

wzrost o 30%. W Gminie Lipie stawka wzrośnie o 30%, mimo, że przetarg został 

ogłoszony w połowie roku. Zwrócił uwagę, że podwyżka za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zobligowała do dodatkowego nieobciążania mieszkańców 

podwyżką podatków. Uważa, że społeczeństwo podejdzie do tej sytuacji z 

wyrozumiałością. Mamy rok, aby przyjrzeć się systemowi i spróbować rozwiązać w 

taki sposób, żeby odciążyć mieszkańców od kosztów. 

Kierownik GOR M. Kasprzak – w imieniu Burmistrza poprosiła o wprowadzenie do 

projektu uchwały autopoprawki do § 3 w brzmieniu: uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. 

Radny T. Wałęga - zapytał, ile podmiotów przystąpiło do przetargu na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że w przetargu udział wzięły 4 podmioty. 

Najtańsza Firma EKO SYSTEM Bożena Strach - 9,40 zł brutto, kolejna oferta Firmy 

REMONDIS na kwotę 10,58 zł brutto, SITA na kwotę 12,88 zł brutto, A.S.A. EKO 

POLSKA Spółka z o.o. Zabrze podała kwotę ogólną tj. 2.580.860 zł – po przeliczeniu 

11,80 zł brutto na mieszkańca. 

Z-ca Burmistrza R. Ściebura – dla porównania poinformował, że w Gminie Popów 

były rozstrzygnięte trzy przetargi. Przy pierwszym przetargu udało się uzyskać 

najtańszą ofertę w wysokości 6,40 zł z tym, że firma ta wygrywając również przetarg 

w kwocie podobnej w Gminie Miedźno tj. w wysokości 5,45 zł, zrezygnowała z 

podpisania umowy. Firma straciła tym samym wadium. Przy drugim przetargu 

wpłynęła tylko 1 oferta i była na kwotę 9,14 zł. Natomiast przy trzecim przetargu 

wpłynęły 2 oferty: za 8,29 zł i 9,30zł. Widać ewidentnie wzrost cen w każdym 

kolejnym przetargu. 

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska J. Soluch 

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                      

/Za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie był, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.   

Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, 

Sportu i Turystyki T Kasprzyk powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.                                                                                                                                        

/Za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik – powiedział, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                                                                             

/ Za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się 

od głosu/ . 



 

 

Radny M. Woźniak – zapytał, czy w związku ze zmianą wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy będą zobowiązani do 

złożenia nowych deklaracji  

Kierownik GOR M. Kasprzyk – odpowiedziała, że będzie zachodziła konieczność 

składania nowych deklaracji. 

Radny W. Dominik – z uwagi, że projekt uchwały zakłada wzrost stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z 7,50 zł do 10,00 zł. i dotyczy tylko osób, 

które zadeklarowały segregowanie odpadów. Uważa, że ciężar podwyżki powinien 

zostać poniesiony przez wszystkich mieszkańców, a nie tylko przez osoby 

segregujące odpady, ale również przez osoby, które nie zadeklarowały segregacji 

odpadów, a które obecnie zostaną za to nagrodzeni.  

Złożył formalny wniosek o proporcjonalne obciążenie obu grup mieszkańców. 

Kierownik GOR M. Kasprzak – uważa, że zasadnym byłoby pozostawienie takiej 

różnicy. Zdaje sobie sprawę, że być może różnica 5,00zł w wielu przypadkach 

przesądzi o tym, że mieszkańcy nie będą chcieli segregować odpadów. Jednakże 

przez okres 1,5 roku, mieszkańcy nauczyli się zasad właściwej segregacji i zdołali się 

do tego przekonać. O czym świadczy niewielka ilość protokołów, jakie firma 

przekazuje, w których informuje o braku właściwej segregacji. Zasady segregacji są 

dobrze przez mieszkańców przyjęte. Natomiast ciężko jest wyważyć te stawki, 

ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości w obecnym brzmieniu, nie mówi o tym, 

jakie mają być różnice w stawkach. Podstawową stawką tj. stawka za brak segregacji, 

a stawka niższa ma być taką nagrodą za właściwą segregację.  

Radny W. Dominik – jeśli segregacja powinna być nagradzana, co z projektu 

uchwały to nie wynika, bo tylko segregującym jest podnoszona opłata, natomiast 

tym co nie segergują nie podnosimy. Dlatego mówił o proporcjonalnym obciążeniu 

obu grup, żeby nie było poczucia niesprawiedliwości. 

Radny A. Nowak – zapytał, jaki jest stosunek osób, które segregują do tych którzy 

niesegregują.  

Kierownik GOR M. Kasprzak –odpowiedziała, że ok. 376 osób nie segreguje 

odpadów. Natomiast należy pamiętać, że te dane mogą ulec zmianie każdego dnia, 

bo mieszkańcy mogą zmienić swoje zdanie. W większości osoby, które nie segregują, 

są to pojedyncze osoby w podeszłym wieku.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poprosiła Radnego W. Dominika o 

uzupełnienie wniosku poprzez zaproponowanie konkretnej kwoty podwyżki stawki 

dla osób niesegregujących odpady . 



 

 

Radny W. Dominik – trudno mu się odnieść, dlatego, że nie zna skutków 

finansowych, natomiast chodziło mu o symboliczną sytuację. 

Burmistrz J. Zakrzewski – proporcjonalnie trzeba by było podnieść o 2,50 zł, bo tak 

wynika z wyliczenia. Może się zdarzyć, że jak podniesiemy stawkę, to deklaracje 

znikną, czyli założenie tego wzrostu przychodu z tyt. niesegregowania może się 

zmniejszyć przy podniesieniu tej stawki. Nie ma gwarancji, że osoby, które  

niesegregują, mogą nagle zacząć segregować. Wyliczenia mogą być na koniec roku 

na minus, a system musi się zamknąć. Nie możemy dokładać do systemu, ani też 

zarabiać. Decyzję trzeba już podjąć, dlatego że już w tej chwili są wywożone z posesji 

odpady i nie zostawiane są worki. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zostawiania 

worków, żeby zabrać je w styczniu, więc te działania muszą być podjęte jak 

najszybciej i przyśpieszyć procedurę rozstrzygnięcia przetargu. Mieszkańcy już się 

niepokoją i nie wiedzą co się dzieje. Ponadto wyjaśnił, że te wyliczenia zamykają 

system zgodnie z ustawą . Nie możemy przewidzieć sytuacji takiej, że spadnie nam 

ściągalność, więcej mieszkańców zmieni deklaracje na niekorzyść, co zachwieje te 

wyliczenia, a nie ma założonej jakiejś rezerwy, jeżeli zajdzie taka sytuacja, że 

zachwieje system. Tak naprawdę będzie wiadomo dopiero na koniec roku, czy bilans 

się zamknął. Ustawa mówi wyraźnie, nie wolno zarabiać, nie wolno dokładać do 

systemu.  

Radny W. Dominik – nie jest w stanie podać kwoty, bo to nie on odpowiada za 

zamknięcie budżetu. Poprosił o wycofanie wniosku i potraktowanie go jako głos w 

dyskusji.  

Radny A. Tokarz – można by te wątpliwości rozumieć również odwrotnie. Może w 

momencie, kiedy decydowała się wysokość poprzednich stawek, wtedy naliczono 

zbyt wysokie ceny dla tych, którzy niesegregują. Może wtedy uczyniono błąd. 

Kierownik GOR M.Kasprzak – należy pamiętać, że gminy stoją przed wypełnieniem 

zobowiązań pewnych zadań nałożonych przez ustawę. Jednym z tych zadań jest 

pozyskanie odpadów selektywnie zebranych tzn. musimy pewne frakcje jak gmina, 

wyłuszczyć ze strumienia odpadów zmieszanych, bo te odpady nie mogą trafiać na 

składowisko, czyli muszą to być odpady, które podlegają recyklingowi, odzyskowi, 

odpady biodegradowalne. My te poziomy osiągnęliśmy, więc dzisiaj można 

powiedzieć, że gmina wypełniła jedno ze swoich zadań. Nie osiągnięcie tych 

poziomów skutkować ma nałożeniem kar na gminy, które nie osiągnęły poziomów, 

o których mówi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kiedy gmina 

wchodziła w system segregacji, mieszkańcy nie byli nauczeni tej segregacji. Na 

terenie gminy były wówczas punkty tzw. dzwony (było 29 takich gniazd). W tych 

pojemnikach były różne odpady. Odbierała je Firma REMONDIS. Było wówczas 

mnóstwo sygnałów o niewłaściwym składowaniu odpadów przez mieszkańców. W 

związku z tym wprowadzając ten system każdy miał pełną świadomość, że 



 

 

niezastosowanie tej dużej różnicy w opłacie spowodowałoby to, że mieszkańcy tak 

naprawdę nie segregowaliby odpadów. Dzisiaj można powiedzieć, że mieszkańcy 

nauczyli się segregacji. W związku z tym, może nie ma takiej potrzeby 

wprowadzania tak dużej różnicy w opłacie. Natomiast ta dysproporcja, miała 

mieszkańców jedynie zachęcić do segregacji. 

Burmistrz J. Zakrzewski – skoro Radny W. Dominik wycofał swój wniosek, poprosił, 

aby ktoś z radnych ponownie złożył formalny wniosek o podniesienie opłaty za 

odbiór odpadów niesegregowanych.  

Radny W. Dominik – złożył formalny wniosek o podniesienie stawki na odpady 

niesegregowane do wysokości 17 zł / osoby. 

Radny A. Nowak – nie zgadza się z wnioskiem o podniesienie wysokości tej stawki, 

bo te 376 osób, są to przeważnie osoby starsze, nieporadni, którzy nie mogą sobie 

poradzić z workami. Będzie przeciwny podniesieniu tej opłaty.  

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że zdarzają się różne przypadki osób, 

które nie segregują, ale w większości są osoby, które pracują od rana do wieczora, nie 

mają czasu na segregowanie i dlatego wolą zapłacić drożej.  

Radny Z. Bełtowski – zwrócił uwagę, że na obszarach wiejskich są za częste 

wywozy, bo w okresie letnim kosze są puste. Należałoby pomyśleć, czy jest sens, 

żeby latem, co 3 tygodnie jeździł samochód i zbierał tylko tę niewielką ilość 

odpadów. Uważa, że możnaby wprowadzić opłatę od tonażu czy według ciężaru, a 

nie żeby teraz obciążać jeszcze 2,00 zł więcej. W zimę zgadza się, bo wtedy jest 

popiół. Jest temu przeciwny, bo mieszkańcy w sezonie letnim nie mają co wystawiać. 

Burmistrz J. Zakrzewski – to, o czym mówi Radny jest oparte o regulamin wywozu 

nieczystości, który zakłada 3 tygodniowe wywozy. W tej chwili trwa dyskusja nie 

nad zmianą regulaminu, ale nad stawką za odbiór odpadów niesegregowanych. Jeśli 

Radny jest przeciwny którejś ze stawek, to trzeba ją określić 

Radny W. Dominik – sprawa dot. 376 osób, a gmina ma 20.000 mieszkańców. Nie 

chciałby, aby było to odebrane w ten sposób, że nagradzamy niesegergujących nie 

podnosząc im opłaty. Chodzi mu o tzw. sprawiedliwość społeczną. Natomiast, jeśli 

są osoby starsze, niedołężne, wręcz ubogie, może dałoby się wprowadzić dla nich 

ulgi związane z tymi opłatami, ale w wyjątkowych sytuacjach. Nie nagradzajmy 

osób, które nie dokonują segregacji, bo mamy obowiązek uzyskania jakiegoś efektu 

tej segregacji. Symbolicznie powinno się podnieść tą opłatę, dlatego, że 

niesegregujący poczują się w sytuacji komfortowej. 

Burmistrz J. Zakrzewski – nawiązał do kwestii ulg. Ministerstwo daje w tej chwili 

możliwość udzielania ulg osobom, które są w trudnej sytuacji społecznej, wykracza 



 

 

to poza system i można to pokryć z budżetu. Powrócił do wypowiedzi Radnego Z. 

Bełtowskiego. W tej chwili nie jest prowadzona rozmowa o częstotliowości odbioru 

odpadów w zwartej zabudowie, bo o tym można było dyskutować przy omawianiu 

regulaminu. Wówczas można było zgłaszać poprawki.  

System musi być jednolity, nie może być dzielony na grupy społeczne, wiek 

mieszkańca, zabudowę itd.  

Radny Z. Bełtowski – byłby za tym, aby pozostawić cenę tak jak ustalono 10,00 zł i 

15,00 zł. 

Kierownik GOR M. Kasprzak – zwróciła uwagę, iż nie odbywały się żadne rozmowy 

ani dyskusje w sprawie ustalenia stawek. Była rozmowa z radnymi nt. zmiany 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a nie ustaleniu 

stawki. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. 

PSZOKU nie było kaprysem gminy. Gmina nie wybudowała tego punktu dla siebie 

ani dla swoich pracowników. W tej chwili nowelizacja ustawy, która już jest wkrótce 

wejdzie w życie - styczeń 2015r. , nie tylko mówi, że takie punkty mogą być, ale one 

muszą być na terenach gmin. Gmina Kłobuck już ten punkt posiada. Stawka 7,50 zł, 

nie była stawką na zaspokojenie potrzeb pracowników gminy. Stawka ta przy 

selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, miała zapewnić: opłatę dla 

przedsiębiorcy, obsługę administracyjną oraz zapewnić budowę i utrzymanie 

punktu. Tak brzmiał zapis w ustawie. Gmina wywiązała się z tego zapisu bardzo 

dobrze. Nawiązała do propozycji Radnego Z. Bełtowskiego tj. opłatę od tonażu. 

Właśnie inne gminy przechodzą na opłatę od mieszkańca, bo widziały przez 1,5 

roczny okres systemu, co się działo w sytuacji, gdy nie było możliwości żadnej 

kontroli firmy – ile tonażu zbiera. Były różne przypuszczenia pracowników gmin, 

którzy dostając sprawozdania, porównywali ilość odpadów dotychczas zebranych 

do wykazywanych odpadów zebranych przez przedsiębiorcę. Np. W Gminie 

Wręczyca po 3 miesiącach brakło środków w budżecie na opłatę za tonaż zbierany z 

terenu gminy dla przedsiębiorcy. Zorganizowano kolejny przetarg. Nasza Gmina 

utrzymała stałą opłatę w wysokości 4,90zł. Była to dla nas dobra cena, ale 

przedsiębiorca powiedział krótko, że jest to najniższa cena w przetargach, jakie były 

na ten system. Takie były zapowiedzi przedsiębiorcy, że stawka 10 zł, to będzie 

stawka, jaką przyjdzie nam zapłacić. Mamy sprawę w Sądzie. Pierwsza sprawa była 

przesłuchanie świadków 1 grudnia br. Przedsiębiorca obciąża nas fakturami, które 

zupełnie nie wynikają z zapisów umowy, ponieważ stwierdzi, że źle skalkulował 

koszty i ta opłata powinna być nie 4,90zł ale 8,20 zł. Wysyła nam faktury na stawkę 

4,90 zł, po czym dostajemy kolejną fakturę, której suma z tą pierwszą fakturą daje 

nam opłatę za mieszkańca 8,20 zł. Poprzednia stawka była ustalona na bardzo 

dobrym poziomie, bo zabezpieczyła wszystkie zobowiązania, jakie mieliśmy. Nasza 

gmina dzisiaj PSZOK ma, a inne gminy stoją przed zadaniem wybudowania tego 

punktu. Nam udało się to zrealizować, bo nie obciążno mieszkańców dodatkową 



 

 

opłatą za 1,5 roczny system. Natomiast co zrobią gminy, które mają w tej chwili 

opłatę 10 zł, czy 9,40 zł . Jaką więc będzie musiała gmina dać mieszkańcom opłatę, w 

sytuacji gdy mają jeszcze zadanie wybudowania punktu bądź opłacenia 

przedsiębiorcy, który go poprowadzi, oczywiście za opłatą. W naszej gminie 

utrzymanie administracyjne tego punktu zawiera się w kwocie 0,60 zł. 

Radny M. Woźniak – zwrócił uwagę, że nie podoba mu  argumentacja podwyżek, 

ale jest za podwyżką, bo tak wynika z przetargu. Natomiast, jeśli istnieje możliwość 

nie podwyższania stawki za odpady niesegregowane, to jej nie podwyższać, tym 

bardziej, że jest to niewielki wpływ do budżetu ok. 750 zł. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poddała pod głosowanie wniosek 

Radnego W. Dominika o podniesienie stawki na odpady niesegregowane do 

wysokości 17 zł / osoby miesięcznie. 
 

Za wnioskiem o podwyższenie stawki za odpady nie segregowane do kwoty 17,00zł 
głosowało 5 radnych, 7 radnych głosowało przeciwko, 6 radnych wstrzymało się od 
głosu. 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXIV/2012 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012r w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty głosowało 17 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała 

się od głosu. 

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 16/IV/2014r z dnia 11.12.2014r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 
Ad. 23.  
Projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – zgłosiła autopoprawkę polegająca na 

poprawie zapisu w § 1 pkt 4 na zapis Serwer Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały jest wypełnieniem ustawowego 

obowiązku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwestii 

możliwości składania przez mieszkańców Gminy Kłobuck deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Wzór deklaracji, który stanowi załącznik do 

projektu uchwały sporządzony został w formacie xml i będzie dostępny na stronach 

internetowych dla mieszkańca mającego ważny kwalifikowany podpis 

elektroniczny. Dodała, że podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla 

budżetu Gminy Kłobuck. 



 

 

 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik – powiedział, że   
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, 

Sportu i Turystyki T Kasprzyk powiedział, że Komisja jednogłośnie  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                                                                         

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska T. Wałega  

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                      

/Za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie był, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.   

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Uchwała została podjęta i nosi Nr  17/IV/2014r z dnia 11.12.2014r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
 
Ad.25.  
Projektu uchwały w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck.  
 

Sekretarz S. Piątkowska – powiedziała, że projekt uchwały został przygotowany na 
wniosek Radnego J. Solucha z uwagi, że do wyłącznych właściwości rady gminy 
należy podejmowanie zarówno zmian w statucie jak i wprowadzenie nowego 
Statutu.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg - zaproponował kandydaturę Radnego 

A. Tokarza  

/ radny wyraził zgodę /. 

 

Radny T. Kasprzak – zgłosił kandydaturę Radnego J. Batóga  

/ radny wyraził zgodę /. 

 

 Radny A. Tokarz- zaproponował kandydaturę Radnego W. Dominika. 

/ radny wyraził zgodę /. 

  

Radny W. Dominik - zaproponował kandydaturę Radnej D. Kasprzak i Radnego  

A. Sękiewicza.   
/ radni wyrazili zgodę/. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – przypomniała proponowany skład 
komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck.  



 

 

 
1. Radny A. Tokarz; 
2. Radny J. Batóg; 
3. Radny W. Dominik; 
4. Radna D. Kasprzak; 
5. Radny A. Sękiewicz 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji 
Statutu Gminy Kłobuck w składzie A. Tokarz, J. Batóg, W. Dominik, D. Kasprzak, A. 
Sękiewicz głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Uchwała nie została przyjęta i nosi Nr 18/IV/2014r z dnia 11.12.2014r. 
Kopia chwały w załączeniu pod protokołem.  
 

Ad. 26    

Projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Sekretarz S. Piątkowska – poinformował, że zostały przygotowane dwa warianty 

projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku.  

zgodnie ze złożonymi wnioskami, przedstawiła propozycję: 

projektu uchwały w sprawie obniżenia obecnie obowiązującej diety o 20% 

wynagrodzenia minimalnego dla:  

- Przewodniczącego Rady Miejskiej – 90%, 

- Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – 63%, 

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 70% , 

- Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej -63%, 

- członków Komisji Rewizyjnej -63%, 

-  pozostałych radnych - 57%. 

Zaznaczyła, że proponowane zmiany uwzględniają minimalne wynagrodzenie na 

rok 2015 tj. 1.750,00zł.  

Oraz propozycję projektu uchwały, który zakłada obniżenie diet o 50% 

dotychczasowego wynagrodzenia.  

- Przewodniczącego Rady Miejskiej – 55%, 

- Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – 41,5%, 

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 46%, 

- Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej - 41,5%, 

- członków Komisji Rewizyjnej - 41,5% , 

-  pozostałych radnych – 37,5%. 

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska T. Wałega  

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji 

zaproponowanej przez Klub Radnych Koalicji Samorządowej                                      

/Za głosowało11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.   

 



 

 

Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, 

Sportu i Turystyki T Kasprzyk powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez Klub Radnych Koalicji 

Samorządowej.                                                                                                                                             

/Za głosowało 8 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.   

 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik – powiedział, że   

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez 

Klub Radnych Koalicji Samorządowej.                                                                                     
                                                                                                                                           . 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Kłobucku w wersji zaproponowanej przez Radnego W. Dominika i A 

Sękiewicza tj. o obniżenie diet o 50% głosowało 4 radnych, 13 radnych głosowało 

przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od głosu.   

Uchwała nie została przyjęta 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia diet dla radnych 
Rady Miejskiej w Kłobucku w wersji zaproponowanej przez Klub Radnych Koalicji 

Samorządowej tj. o obniżenie diet o 20% głosowało 17 radnych, 4 radnych głosowało 

przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 19/IV/2014r z dnia 11.12.2014r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
 
Ad.27   

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/II/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

5grudnia 2014 w sprawie powołania stałych składów komisji Rady Miejskiej w Kłobucku oraz 

ustalenia składów osobowych.   

 

Sekretarz S. Piątkowska – wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany w 

związku ze złożonym na dzisiejszym posiedzeniu Sesji ślubowaniem przez Radnego 

Z. Bełtowskiego i jego wolą przystąpienia do pracy w Komisji Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. 

 

Radny Z. Bełtowski - wyraził zgodę.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/II/2014 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 5grudnia 2014 w sprawie powołania stałych składów 

komisji Rady Miejskiej w Kłobucku oraz ustalenia składów osobowych głosowało 21 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została przyjęta i nosi Nr 20/IV/2014r z dnia 11.12.2014r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
 

Ad.28   

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Mieszkaniec Kłobucka R. Jasiak – zwrócił się do radnych o pomoc w 

zorganizowaniu paczek dla wychowanków z domu dziecka w Kłobucku oraz 

zapytał czy zostaną z budżetu gminy przeznaczone środki finansowe na zakup  

choinki noworocznej na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że można zakupić oświetloną choinkę z 

prawdziwego zdarzenia, która będzie służyć na lata. Zaznaczył, że jest w posiadaniu 

dwóch ofert od producentów niemniej jednak są to wysokie ceny. Pierwsza oferta na 

choinkę 10m opiewa na kwotę około 30.000,00zł, a druga oferta na mniejszą choinkę 

8,20m opiewa na kwotę około 23.000,00zł. Zwrócił uwagę, że na zakup choinki w 

budżecie gminy nie zostały zabezpieczone środki finansowe, więc jeśli byłaby taka 

wola wówczas zachodziła by konieczność przesunięcia środków do  MOK lub 

ZDiGK. 

 

Radna D. Kasprzak – uważa, że skoro nie zostały zabezpieczone w budżecie gminy 

środki finansowe na zakup choinki, a jest to pokaźna kwota zaproponowała, aby  

zwrócić się do Lasów Państwowych o darowiznę takiej choinki i w tym roku na 

Rynku ustawić choinkę naturalną. Natomiast w przyszłym roku choćby z 

uzyskanych oszczędności na dietach radnych zakupić porządną choinkę sztuczną.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – powiedział, że ustawienie choinki naturalnej też wiąże się 

z pewnymi kosztami związanymi z zakupem światełek, czy odpowiedniego 

zabezpieczenia, aby nie stanowiła zagrożenia dla mieszkańców. Osobiście uważa, że 

w pewien sposób trzeba miasto ożywić. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 J. Piec – odniósł się do propozycji połączenia 

drogi ul. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Kłobucku. Zaznaczył, że ul. Sienkiewicza 

nie jest przygotowana to takiej ruchu. Poinformował, że w 2011 roku były już takie 

zakusy i wówczas został zobowiązany przez mieszkańców do zwołania zebrania 

osiedla, w którym uczestniczyło ponad 100 osób, które przeciwne tej propozycji.  



 

 

W kwestii nakazów przypomniał, że pod koniec lat siedemdziesiąt mieszkańcy ulic 

Kościuszki i ul. Sinkiewicza zostali już nakazem zobowiązani do płacenia za 

urządzenie tych ulic i budowę kanalizacji. Uważa, że dzisiaj minęły czasy nakazów i 

mieszkańcy mają również coś do powiedzenia. 

 

Kierownik Wydziału GPNA. Jagielska - dodała, że również mieszkańcy ul. 

Mickiewicza w Kłobucku płacili opłatę adiacencką za urządzenie drogi. 

   

Sołtys z Kopca A. Rokita – zapytała, czy na rok 2015 zostanie złożona zamówienie 

na prenumerate Poradnika radnego i sołtysa i Gazety Sołeckiej.  

 

Sekretarz S. Piątkowska – odpowiedziała, że z końcem roku będzie składane 

zamówienie na prenumeratę różnych czasopism i wśród nich zostaną zamówione 

również i te prenumeraty.  

 

Sołtys Lgoty – poprosił Burmistrza o interwencję w GDDKiA w sprawie budowy 

chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi DK 43 od granicy 

administracyjnej miasta Częstochowy do miejscowości Gruszewnia oraz sprawie 

ustawienia światła pulsującego ostrzegawczego na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 

43 z drogami powiatowymi Nr 08270 i 08267. Zaznaczył, że jest to skrzyżowanie 

przez, które przechodzą dzieci uczęszczające do szkoły.   

 

Sołtys Zakrzewa M. Strzelczyk- poinformował, że nie tylko mieszkańcy ul. 

Sienkiewicza czy ul. Kościuszki, ale również mieszkańcy ul. Krętej w roku 1996 

płacili za urządzenie drogi.  

 

Radny J. Kulej – odpowiedział, że nie mówił o żadnym nakazie tylko, że skoro jest 

równowaga, bo jedno osiedle chce, a drugie nie chce tą sprawę należy rozwiązać. W 

nawiązaniu do choinki powiedział, że w mieście ubiera się więcej drzew zastanawia 

się czy nie należałoby by usunąć starych wierzb rosnących na rynku czy ul. 3 Maja,  

które w niedługim czasie zapewne same się przewrócą, a w ich miejsce wsadzić od 

razu duże drzewa takie, które w niedługim czasie nadawałby się do ubrania jako 

choinki.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że rynek jest centralnym i reprezentacyjnym 

miejscem miasta Kłobuck. Zaproponował ustawienie sztucznej choinki, ponieważ 

ona ożywiłaby nasz rynek. Niemniej jednak w tym temacie chciałby usłyszeć opinię 

radnych. W odniesieniu do wycinki drzew odpowiedział o ich wycięciu decyduje 

Konserwator Zabytków.  

 

Radny M. Wóżniak – poparł propozycje Burmistrza, że jak coś robić to porządnie by 

to służyło dłużej, ale osobiście poszedłby jeszcze dalej, aby to zrobić jeszcze lepiej by 

ta choinka była podziwiana przez mieszkańców innych miejscowości. Niemniej 



 

 

jednak nie jest to temat na te święta, ale należy o tym pomyśleć w przyszłym roku by 

również nasza choinka była podziwiana przez mieszkańców innych miejscowości.  

 

Radna B. Błaszczykowska - poparła propozycje Burmistrza uważa, że Kłobuck 

wygląda smutno, ponieważ jest za mało dekoracji świątecznych. Mając możliwość 

podróżowania po kraju i świecie widzi jak potrafią być pięknie przystrojone na 

święta nawet małe miejscowości. Zaznaczyła, że kiedyś Kłobuck miał więcej ozdób 

choinkowych i było inaczej, więc należy zrobić coś, aby Kłobuck było bardziej wesoły 

i przyjazny by przyciągnął do siebie nie tylko mieszkańców.  

 

Radna E. Kotkowska – uważa, że pomysł z ustawieniem choinki na rynku jest 

bardzo dobry. Niemniej jednak zaczynając kadencje od szukania oszczędności 

zastanawia się czy kwota potrzebna na zakup choinki nie jest w tym momencie za 

wysoka i czy nie należy się z tą decyzja wstrzymać do przyszłego roku, na 

tegoroczne święta ustroić te drzewka, które już są poprzez zakupienie dodatkowego 

oświetlenia, które pozostanie na kolejne lata.   

 

Radny J. Soluch – powiedział, że wszędzie szukamy oszczędności i trzeba się 

głęboko zastanowić nad wydaniem takie kwoty na zakup choinki. Na pewno trzeba 

tą kwestię rozważyć, ale na rok przyszły, a w tym roku po prostu tylko doposażyć 

miasto w drobne elementy.  

 

Radny J. Puchała – poparł propozycję, żeby w przyszłym roku zabezpieczyć środki 

na zakup iluminacji świetlnych, ponieważ nie można tak szybko podjąć propozycji 

zakupu sztucznej choinki. Zaproponował, aby Kłobuck został również przystrojony 

przy wjazdach do miasta od strony Częstochowy i Wielunia.  

 

Radny Rady Powiatu M. Zielonka – powiedział, że w tym roku należy postawić 

małą choinkę, a w przyszłym roku może stanie się tak, że na Kłobuckim rynku stanie 

duża choinka, której zakup zostanie dofinansowany przez lokalne firmy, które dzięki 

temu będą miały dodatkową reklamę.     

 

Radny A. Sękiewicz – poparł propozycje przedmówców, aby z zakupem choinki 

wstrzymać się do przyszłego roku. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że pomysł radnego powiatu jest jak najbardziej 

słuszny i możemy rozmawiać z dużymi firmami mając dodatkowy argument, że nie 

została podwyższona stawka podatkowa. Osobiście nie upiera się, że choinka musi 

być postawiona w tym roku. Podkreślił, że choinki chce ustawić w Kłobucku, a nie w 

Łobodnie  

 



 

 

Radny A. Nowak – powiedział, że można zaoszczędzić część środków finansowych 

na organizacji Dni Kłobucka, ponieważ budżecie na rok 2015 zostało przeznaczone 

80.000,00zł. 

 

Radny T. Wałęga – zaproponował, swoją osobę jako konferansjera na obchodach Dni 

Kłobucka i wówczas nie będzie konieczności płacenia wynajętemu na rzecz MOK. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przyjął propozycję zwracając uwagę, że będzie miał 

możliwość przetestowania radnego w roli konferansjera podczas koncertu REGE  

Malina, którego patronat objął Burmistrz Kłobucka W imieniu swoim i 

organizatorów zaprosił wszystkich na koncert, który odbędzie się 20.12.2014r.   

W odniesieniu do propozycji Radnego A. Nowaka uważa, że faktycznie należy 

szukać oszczędności nawet przy organizacji Dni Kłobucka poprzez promowanie 

naszych firm lokalnych, które również wspierają kulturę, aby to było święto naszych 

firm i naszych mieszkańców. 

 

Radny J. Kulej – zwrócił uwagę, że jako mieszkaniec i ojciec syna jednego z 

członków zespołu bardzo często słyszy, dlaczego nie można w Kłobucku 

zorganizować Dni Kłobucka takie jak są organizowane w Działoszynie czy Wieluniu, 

a że Dni Kłobucka są takie nijakie. Uważa, że jeśli zdejmiemy jeszcze część środków 

finansowych przeznaczonych na organizacje Dni Kłobucka i zamówimy zespół za 

3.000,00zł to nie będzie żadnego sensu ich organizowania.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że to mieszkańcy będą decydować, jaki 

zespół będzie miał wystąpić niemniej jednak, aby była pełna jasność musi to być 

zespół w granicach naszych możliwości finansowych gminy. Zwrócił uwagę, że na 

dzień dzisiejszy pod uwagę brane jest 5 zespołów „Perfekt”, „Enej”, „Łzy”, „Wilki” 

oraz „Blue Cafe” .  

 

Ad. 29.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny T. Wałęga - w nawiązaniu do promocji miasta Kłobuck i promocji 

podmiotów, które funkcjonują lokalnie na terenie Gminy Kłobuck i Powiatu 

Kłobuckiego śladem Dni Pajęczna czy Działoszyna zaproponował, ustawienie obok 

sceny ekranu z projektorem gdzie byłyby wyświetlane loga firm, które 

dofinansowały występ jakiegoś zespołu lub uczestniczyły współfinansowaniu 

organizacji Dni Kłobucka.  

 

Radny M. Wóżniak – zaproponował, aby również została rozpoznana propozycja 

występu zespołu Lemon.  

 



 

 

Radny A. Tokarz – poprosił o przywrócenie na Sali sesyjnej tablic z tekstem roty, 

oraz, aby podczas obrad sesji był udostępniony projektor z ekranem, który mógłby 

zostać wykorzystany do przekazania od radnych przekazów z terenu.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jeśli będzie taka wola radnych tekst roty 

zostanie powieszony w Sali Sesyjnej, ale w szacie, która będzie oddawała wartość 

tego ślubowania.  

  

Radna E. Kotkowska – w odniesieniu do Dni Kłobucka obserwując ościenne gminy 

czy miasta, które organizują tego typu imprezy uważa, że oprócz występów 

zespołów można zaproponować również udział firmie zajmującej się organizacją 

Lunaparków, z którego zaproszenia można częściowo sfinansować występ zespołu, 

ponieważ te firmy płacą za wynajem albo płacą opłatę ustaloną przez organizatora. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że będzie zachodziła konieczność 

zastanowienia się na wydzieleniem terenu na zorganizowanie Lunaparku.  

 

Radny A. Sękiewicz – poprosił o podjęcie działań w celu przygotowania Programu 

dotyczącego Obchodów roku 2015 jako roku J. Długosza, który również przyczyni 

się do promocji naszej Gminy  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że to będzie wydarzenie w skali całego kraju 

Gmina również musi się dobrze przygotować do tych uroczystości, ponieważ w 

Kłobucku będzie odsłonięcie Pomnika J. Długosza. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – poprosił, aby do prac w komisji ds. 

nowelizacji statutu został oddelegowany Radca Prawny, Sekretarz i Skarbnik. 

Pierwsze spotkanie komisji zostanie zorganizowane po nowym roku.  

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do prezydium Rady Miejskiej w Kłobucku 

zwrócił uwagę, że obecne prezydium reprezentowane jest tylko przez radnych 

Koalicji Samorządowej.  

W odniesieniu do nieustających pogłosek o dopisywaniu wyborców do list 

wyborczych złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej D. Goławskiej pisemne 

oświadczenie o nie nakłanianiu osób trzecich o złożenie wniosku o wpisanie do 

rejestru wyborców w innym niż właściwe miejsce zamieszkania w danym obwodzie 

na podstawie fałszywego adresu zamieszkania w celu wyłudzenia decyzji 

administracyjnej poświadczającej nieprawdę o prawie do głosowania w danym 

obwodzie, co stanowi naruszenie art. 272 Kodeksu Prawnego. Zaprosił radnych do 

złożenia takich oświadczeń.  

 

Ad.30.  

Sprawy różne  



 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku D. Gosławska - poinformował o 

następujących sprawach: 

  - odczytała pismo z Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów 

                          Samorządu Terytorialnego w związku z Uchwałą Nr 458/XLVII/2014  

                          Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r w sprawie podjęcia  

                          działań mających na celu zahamowanie wpływów środków  

                          finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz  

                          zwiększenia dochodów jst.  

  - odczytała pismo z ZDiGK w sprawie przebudowy przepustu  

                          drogowego na rowie melioracyjnego o nr ew. 847/2 usytuowanego  

                          w pasie drogi gminnej ul. Parkowej w Białej.  

  -  poinformowała, że do Biura Rady została przekazana informacja o  

                           stanie środowiska w województwie śląskim. 
                        -  poinformował, że do widomości rady wpłynęło pismo od  
                           Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w sprawie  
                           złego stanu nawierzchni boiska szkolnego, zagrażającym  
                           bezpieczeństwu dzieci. 
                         - odczytała życzeniach świątecznych, które zostały przesłane dla  
                           Radnych.  

   - odczytała zaproszenie na uroczyste przekazanie światła  

                           Betlejemskiego w dniu 17.12.2014r.  

   - przypomniała o składaniu zdjęcia do legitymacji radnego  

                        -  przypomniała przewodniczącym komisji o przygotowaniu planów 

                           pracy poszczególnych komisji na I półrocze 2015r 

Ad.31.  

Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII Kadencji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1555 zamknęła obrady IV  

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Protokołowała: 

M. Wrona.  

D. Kowalik  

  
 


