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Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

 

  1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności. 

  2. Zmiany w porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołów z obrad 

     - VI  Sesji z dnia 11.02.2015r. 

     - VII Sesji z dnia 25.02.2015r. 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

      Kłobuckiego za okres od 01.01.2014r do 31.01.2014r 

  6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  7. Interpelacje i zapytania radnych. 

  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej  

      w Kłobuck z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku  

      od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób  

      fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.). 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2015r Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  

      finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI /2014 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 30 września 2014 w sprawie zwolnienia z podatku od 

      nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych  

      miejsc pracy. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

      stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych  

      dzierżawców. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości 

      położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

      położonej w Kamyk, obręb Kamyk. 

15. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w  

      wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

17. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela 

      Gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny – Brzozowskiego. 

18. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

19. Interpretacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i oświadczenia. 

21. Sprawy różne 

22. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII Kadencji. 
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Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku( po poprawkach) 
 

  1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności. 

  2. Zmiany w porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołów z obrad 

     - VI  Sesji z dnia 11.02.2015r. 

     - VII Sesji z dnia 25.02.2015r. 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

      Kłobuckiego za okres od 01.01.2014r do 31.01.2014r. 

  6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  7. Interpelacje i zapytania radnych. 

  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej  

      w Kłobuck z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku  

      od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób  

      fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.). 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2015r Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  

      finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI /2014 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 30 września 2014 w sprawie zwolnienia z podatku od 

      nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych  

      miejsc pracy. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

      stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych  

      dzierżawców. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości 

      położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck. 

14. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w  

      wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 

16. Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/VI/2015r Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 11.02.2015r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za  

      gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. 

17. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych  

      „ Gminy Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny. 

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

       bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

       Kłobuck na rok 2015r. 

 19. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Policji. 

 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/IV/2014 Rady Miejskiej w  
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        Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r w sprawie wynagrodzenia Burmistrza  

        Kłobucka. 

  21. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  22. Interpretacje i zapytania radnych. 

  23. Wolne wnioski i oświadczenia. 

  24. Sprawy różne 

  25. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

  
 

      

Pkt.1.  

Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska godz.900 otworzyła posiedzenie 

VIII Sesji Rady Miejskiej powitała przybyłych gości. Oświadczyła, że zgodnie z listą 

obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego 

składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum i pozwala na podejmowanie 

prawomocnych uchwał. 

 

Pkt. 2.  

Zmiany w porządku obrad. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji: 

- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/VI/2015r Rady Miejskiej w  

  Kłobucku z dnia 11.02.2015r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za  

  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. 

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych  

  „ Gminy Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck  

  na rok 2015r. 

- projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/IV/2014 Rady Miejskiej w  

  Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka. 

 

Radny W. Ściebura - wniósł o wycofanie z porządku obrad Sesji  

 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

   położonej w Kamyku, obręb Kamyk. Pkt. 14 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska wniosła o wycofanie z porządku 

obrad Sesji. 

 - projektu uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela 

   Gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny – Brzozowskiego. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 35/VI/2015r Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.02.2015r w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalania stawki takiej opłaty głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 

osoba wstrzymała się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 16.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu dla rodzin wielodzietnych „Gminy Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej 

Rodziny” głosowało 16 radnych, 2 osoby głosowały przeciwko, 1 osoba wstrzymała 

się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt.17.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kłobuck na rok 2015r głosowało 16 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt.18  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji głosowało 17 radnych, 1 osoba 

głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt. 19 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr 15/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 w 

sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka głosowało19 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt. 20 

 

Za wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Kamyku, obręb 

Kamyk głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było,1 osoba wstrzymała się 

od głosu. 

Punkt został wycofany   

 

Za wycofaniem z porządku obrad sesji - projektu uchwały w sprawie nadania 

pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kłobuck dla doktora Teofila 

Władysława Beliny – Brzozowskiego głosowało18 radnych, głosów przeciwnych nie 

było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Punkt został wycofany  
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Za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami głosowało 18 

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

Porządek obrad został przyjęty..  

 

Pkt. 3.  

Przyjęcie protokołów z obrad  

-   VI  Sesji z dnia 11.02.2015r. 

 - VII  Sesji z dnia 25.02.2015r. 

 

Za przyjęciem protokołu z obrad VI Sesji z dnia 11.02.2015r głosowało 19 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół został przyjęty. 

 

Za przyjęciem protokołu z obrad VII Sesji z dnia 25.02.2015r głosowało 19 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół został przyjęty. 

 

 

Pkt. 4.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

 

W zakresie Wydziału IR 

 

- W dniu 11 marca br.w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót 

   budowlanych związanych z realizacją:  

1) zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: „Przebudowa ul. Długosza w 

    Kłobucku - etap I”,  

2) zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S. A. w  

   Częstochowie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. J. Długosza na  

   odcinku od ul. Jasnej do ul. Wyszyńskiego w Kłobucku wraz z przebudową,  

   wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych” złożono 5 ofert. Cena  

   najtańszej oferty to 1.481.589,03 zł. Cena najdroższej ofert to 2.212.806,35 zł.  

   Obecnie trwa badanie złożonych ofert. 

- W dniu 16 marca br. rozstrzygnięto postępowanie dotyczące nadzorowania  

   robót budowlanych związanych z realizacją  

           1) zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: „Przebudowa ul. Długosza w 

               Kłobucku - etap I" oraz 

           2) zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S. A. w  

               Częstochowie „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długosza na odcinku  

               od ul. Jasnej do ul. Wyszyńskiego w Kłobucku wraz z przebudową,  

               wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych”. Wykonawca Firma M- 

               INSTAL, P. Mękarski z siedzibą w Blachowni za kwotę 19.188,00 zł. 

  - W dniu 11 marca br. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 
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               publicznego na „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Kłobuck".  

               Termin złożenia ofert: 23 marca 2015 r. 

- W dniu 11 marca br. Gmina Kłobuck otrzymała refundację już poniesionych  

   kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Poprzecznej i ul.  

   Teligi w Kłobucku” w wysokości 102.040,61 zł. Inwestycja jest realizowana 

    z dofinansowaniem w ramach RPO WSL 2007-2013.  

-  W dniu 12 marca br. ogłoszono zamówienie na złożenie oferty cenowej na  

    usługę: Projektowanie przebudowy szkolnego boiska sportowego oraz  

    odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku przy ul.  

    Szkolnej 1. Termin składania ofert: 24 marca br. 

-  W dniu 13 marca br. wystąpiono do PWiK w Częstochowie o wydanie  

    warunków technicznych projektowania i realizacji inwestycji w związku z  

    planowanym zleceniem wykonania dokumentacji projektowo- 

    kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Gościniec i Podleśnej w  

    Nowej Wsi. 

-  W dniu 13 lutego br. wystąpiono do PWiK w Częstochowie o wydanie 

    warunków technicznych projektowania i realizacji inwestycji w związku  

    z planowanym zleceniem wykonania dokumentacji projektowo- 

    kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do bazy 

     sportowej w Łobodnie. 

-  W dniu 16 marca br. Urząd Marszałkowski poinformował o pozytywnej  

    ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacji  

    złożonej w dniu 25.11.2014 r., którego przedmiotem były „Dostawy i roboty  

    budowlane dotyczące utworzenia parku fitness w Kłobucku przy ul.  

    Spacerowej”, w ramach operacji „Park fitness przy ul. Spacerowej  

    w Kłobucku”, wystąpiono o sporządzenie aneksu do umowy przyznania  

    pomocy. 

-  W dniu 17 lutego br. wystąpiono do PWiK w Częstochowie o wydanie  

    warunków technicznych projektowania i realizacji inwestycji w związku z  

    planowanym zleceniem wykonania dokumentacji projektowo- 

    kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji  

    zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku.  

-  W dniu 18 marca br. został podpisany aneks do umowy przyznania pomocy 

    dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im.  

    Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej” na wniosek  

    Gminy Kłobuck w dniu 28 listopada 2014 r. Inwestycja jest realizowana  

    z dofinansowaniem w ramach PROW 2007-2013. 

-  W dniu 19 marca br. Gmina Kłobuck otrzymała dofinansowanie do zadań  

    pn.: „Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu” w  

    wysokości 440.905,00 oraz „Modernizacja boiska do piłki nożnej w  

    Kłobucku poprzez budowę oświetlenia” w wysokości 50.000,00 zł.  

    Inwestycje były realizowane z dofinansowaniem w ramach PROW 2007- 

    2013. 
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-  Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ul. Poprzecznej i  

    ul. Teligi w Kłobucku”. Wykonano odcinki: kanalizacji deszczowej i  

    kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej. 

-  Wykonawca inwestycji pn.: Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją  

    deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap I” zakończył prace przy 

    budowie kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima oraz wykonał kanalizację  

    deszczową do studni D10 (skrzyżowanie z ul. Poświatowskiej) i rozpoczął 

    wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne jezdni. 

-  Uzgodniono koncepcję projektową dla budowy sieci światłowodowej  

    związanej z realizacją projektu pn: „Budowa infrastruktury informatycznej  

    dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. 
 

 

W zakresie Wydziału GPN 

           I. Sprawy dot. Gospodarki nieruchomościami 

 Nabycie   

              Wojewoda Śląski rozpatrując wnioski gminy stwierdził nabycie przez Gminę  

              Kłobuck następujących nieruchomości: 

          -   położonej w Kłobucku przy ul. Hallera w Kłobucku, oznaczonej 

               ewidencyjnie Nr 3586/2 o pow. 1700m2, stanowiącej część terenów zielonych.  

              Wniosek gmina złożyła w grudniu 2013r., a decyzja podjęta w oparciu o  

               artykuł 18 ust 1 i art. 17a ust.3 ustawy z dnia 10 maja 1990r- Przepisy  

               wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o  

               pracownikach samorządowych, wydana została 20 lutego 2015r. 

           -  położonej w pasie drogi gminnej ul. Topolowej w Kopcu, oznaczonej Nr 

              110/2 o pow. 360m2; Wniosek gmina złożyła w marcu 2011r, natomiast  

               decyzja wydana została w oparciu o art. 73 ustawy z dnia  

               13.10.1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację  

                publiczną 16 marca 2015r. 
 

Zbycie 

     -  W dniu 6 marca 2015r. został ogłoszony pierwszy nieograniczony przetarg  

         ustny na zbycie z gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości gruntowej  

         położonej w Kłobucku , obręb Zagórze przy ul. Poprzecznej, oznaczonej nr  

         375/44 o pow. 643m2. Przetarg rozpocznie się 7 kwietnia br. o godz. 1200 w sali  

         sesyjnej Urzędu Miejskiego Kłobucku. Cena wywoławcza wynosi 62.500,00zł  

         netto + podatek Vat. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m. innymi  

         wpłata na konto gminy wadium najpóźniej w dniu 1.04.2015r. w  

         kwocie 6.000,00zł,  

Wynajem i dzierżawa: 

     - W dniu 10 marca 2015r. został ogłoszony pierwszy nieograniczony przetarg 
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        ustny na wynajem na okres 25 lat nieruchomości położonej w Kamyku,  

        zabudowanej zabytkowym dworem. Przetarg rozpocznie się 14 kwietnia 2015r  

         o godz. 12.00, w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Cena wywoławcza 

        czynszu 2.500,00zl netto. Przez okres prowadzenia prac remontowych, aż do  

        oddania obiektu do użytku, stawka czynszu wynosi 100,00 zł netto. Wartość 

        czynszu netto podlegać będzie potrąceniu z wartością netto robót budowlanych  

        lub zakupu materiałów wykorzystywanych do remontu obiektu,  

        udokumentowanych fakturami lub rachunkami. Jeżeli wartość nakładów 

        poniesionych przez najemcę na remont okaże się wyższa od czynszu najmu za 

        okres od oddania obiektu do użytku po jego remoncie, nadwyżka kosztów netto  

        podlegać będzie rozliczeniu, poprzez potrącenie nadwyżki poniesionych  

        nakładów netto z wylicytowanego czynszu najmu netto, przy czym łączny okres 

        rozliczenia nakładów remontowych nie może być dłuższy niż 10 lat od daty  

        zawarcia umowy. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest m. innymi 

        okazanie dowodu wpłaty wadium w kwocie 3.000,00zł wpłaconego najpóźniej  

        na trzy dni przed przetargiem. 

II Gospodarka Przestrzenna: 

       Plany zagospodarowania przestrzennego: 

         a)Plan Lgota – Biała: 

      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 19 lutego br., odrzucił skargę 

       Gminy Kłobuck na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, którym to  

       Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku Nr  

       426/XLV/2014 z 12 sierpnia 2014r., uchwalającej miejscowy plan 

       zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lgota i Biała. 

       Gmina wystąpiła o uzasadnienie wyroku oraz skierowała pismo do autora  

       projektu Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie o podjęcie prac w celu  

       wyeliminowania z projektu wad podniesionych przez Wojewodę w 

       rozstrzygnięciu nadzorczym. 

 

         b) projekt planu miejscowego Łobodno: 

           decyzją z dnia 9 marca br. Marszałek Województwa Śląskiego wyraził zgodę 

           na zmianę przeznaczenia w cytowanym planie gruntów leśnych o pow.  

           9867m2, na cele nierolnicze i nieleśne. Przedmiotowe tereny stanowią kilka  

           fragmentów enklaw leśnych porośniętych sosnami i brzozami , a przewidziane  

           zostały pod zabudowę mieszkaniowa i jako teren dróg publicznych (ul.  

           Brzeźnicka, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka).  

           Jednocześnie Marszałek Województwa wystąpił o korektę wniosku gminy 

           kierowanego do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem Marszałka, a  

           dotyczącego zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne  

           gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej o łącznej pow. 2ha5180 m2, o grunty, na  

           których w trakcie przeprowadzonych w lutym br w terenie oględzin 

           stwierdzono zabudowę. Wniosek po dokonaniu korekty powierzchni do  
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           2ha 4365m2 (zmniejszenie powierzchni o 815 m2) został ponownie skierowany 

           do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem Marszałka Województwa.  

       c) do wyłożonego po raz drugi projektu studium uwarunkowań i kierunków  

           zagospodarowania przestrzennego gminy wniesionych zostało w  

           wyznaczonym terminie tj do 16 marca br. 36 uwag dotyczących 71 działek . 

       -  W dniu 5.03.2015r został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy 

           dla budowy kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na  

            nieruchomości położonej przy ul. Harcmistrza Tadeusza Sobisia w Kłobucku. 

           Inwestor wskazał, że będzie to budynek czterokondygnacyjny z podziemnym  

            garażem i 24 mieszkaniami. 

         - Wszczęto postępowania administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  

            publicznego: 

         -  W dniu 2 marca 2015r. z wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

            Okręgu Częstochowskiego S.A. dla inwestycji polegającej na budowie  

            odcinka 65mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w Kłobucku, przy ul.  

            Spokojnej (przesunięcie w stosunku do istniejącej sieci na odległość ok. od. 5 

            do 10 m na południe ). 

 Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

        -  W dniu 4.03.2015r na wniosek T. Janika dla budowy 38 metrowego odcinka  

            sieci wodociągowej projektowanego do realizacji po gruntach prywatnych, a  

            równolegle do ul Asnyka w Kłobucku wraz z przejściem w poprzek tej drogi 

        -  W dniu 16.03. 2015r. na wniosek P. Pietrzycy dla budowy ok. 45 metrowego 

           odcinka sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej mającej połączenie z ul. 

           Przejazdową w Kłobucku obręb Smugi, dla zasilania projektowanych  

           budynków mieszkalnych 

 

W zakresie wydziału GOR  

 

  - w dniu 19.03.2015r odbyło się otwarcie ofert cenowych na wykonanie: 

     a) „ Zakup oraz montaż lampy oświetlenia ulicznego na stanowisku  

                                  słupowym nr 28 w Kłobucku przy Rynku Jana II”. 

     b) „ Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego na stanowisku 

                                  słupowym nr 34 w Kłobucku przy Rynku Jana Pawła II „ 

      Została wybrana oferta złożona przez PPHP Fenix s.c z oferowaną na  

                            każde z wymienionych zadań cenowych 5.5567,00zł netto( 6.847,41 zł  

                            brutto). 

  - W dniu 23.03.2015r miało miejsce otwarcie ofert cenowych na     

                           wykonanie: 

     a) wymiany uszkodzonego odcinka kabla oświetleniowego na ul. 3  

                               Maja w Kłobucku wraz z przywróceniem terenu do stanu sprzed  

                               wykonania robót;  

     b) usługi polegające na lokalizacji miejsca uszkodzenia kabla  

                               oświetleniowego położonego w ul. Wyszyńskiego w Kłobucku oraz  
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                               jego naprawę obejmującą wymianę uszkodzonego odcinka wraz z  

                               przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 

  - Prowadzone są kontrole nieruchomości położonych w Kopcu przy ul.  

                          Parkowej w zakresie pozbywania się zebranych na terenie  

                          nieruchomości nieczystości ciekłych. 

  - Podpisano z Firmą Philips Lighting Poland S.A umowę użyczenia 

                          zewnętrznych opraw oświetleniowych LED. W ramach tej umowy  

                          Philips zobowiązuje się bezpłatnie użyczyć na okres 12 miesięcy 12  

                          szt. opraw oświetleniowych LED . Oprawy zostaną zamontowane na  

                          słupach oświetleniowych zlokalizowanych na rondzie przy  

                          skrzyżowaniu ulic Rynek im. Jana Pawła II, Targowej i DW492 w 

                          Kłobucku. 

  - W związku z dobudową punktu poboru Borowianka ul. Olszowiec 

                          przesłano do Tauron Sprzedaż Sp. z o.o aneks do umowy sprzedaży  

                          energii elektrycznej z prośbą o jej podpisanie przez Przedstawiciela  

                          Tauron Sprzedaż Sp.z o.o  

  - W miesiącu lutym Firma zakład Oczyszczalnia, Wywozu i Utylizacji  

                          Nieczystości „ EKO System” B. W Strach i Sp. j odebrała z terenu  

                          Gminy Kłobuck 362,44 Mg odpadów zmieszanych oraz 22,78 Mg 

                          odpadów segregowanych. 

  - Została podpisana jedna umowa związana z udzieleniem 

                          dofinansowania na likwidację odpadów azbestowych z terenu  

                          nieruchomości położonej na obszarze Gminy Kłobuck. 

  - W dniu 27.02.2015r wszczęte zostało postępowanie administracyjne w 

                          sprawie usunięcia zeskładowanych odpadów z miejsca do tego  

                          nieprzeznaczonego, tj. z terenu nieruchomości położonej w Kłobucku 

                          przy ul. Przemysłowej 4 ozn Nr 3225.  

  - Wystąpiono do właścicieli nieruchomości poł. w Kłobucku przy ul. 

                          Wały o usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego. 

  - Wydano postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny  

                          oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o  

                           środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  

                           przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  

                           środowisko polegającego na „ przebudowie dwóch odcinków drogi  

                           powiatowej DP nr 2041S relacji Hutka – Kłobuck Gmina Wręczyca  

                           Wielka i Gmina Kłobuck na długości 3812,43 mb. 

   - Do końca lutego br producenci rolni złożyli 150 wniosków o zwrot  

                           podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

                           wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2015r. 

   - W dniu 18.03.2015r Burmistrz Kłobucka złożył wniosek do Urzędu 

                           Wojewódzkiego w Katowicach o przesłanie dotacji celowej na  

                           postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

                           w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  
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                            jego wypłatę producentom rolnym za okres od 1 sierpnia 2014 do 31  

                            stycznia 2015 na łączną kwotę 135.417,07 zł w tym:  

        - kwota 2.655,24zł przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z  

                                postępowaniem w sprawie zwrotu podatku. 

                  - kwota 132.761,83zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym. 

            - Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku wszczęte  

                         zostało postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej  

                         odebrania psów znajdujących się na posesji przy ul. Topolowej w 

  Kłobucku. W dniu 18 marca 2015r przeprowadzone zostały oględziny 

  celem stwierdzenia ilości psów znajdujących się na wskazanej posesji  

  oraz sprawdzenie warunków w jakich psy te przebywają.  

                       - W dniu 05.03.2015r Samorządowe Kolegium Odwoławcze w  

  Częstochowie wyznaczyło Burmistrza Kłobucka do przeprowadzenia  

   postępowania w sprawie zakłócenia stosunków wodnych na  

   nieruchomości położnej w Częstochowie. 

- Zaopiniowano pozytywnie roczne plany łowieckie na rok  

  gospodarczy 2015/2016 dla nw Kół Łowieckich: 

   Koła Łowieckiego „ Ryś” w Kłobucku, 

   Koła Łowieckiego „Żbik” Zabrze z/s w Gliwicach; 

   Koła Łowieckiego „ Orzeł ” w Częstochowie. 

- Śląska Izba Rolnicza w Katowicach w dniu 02.03.2015r pisemnie 

   poinformowała tut. organ, iż w bieżącym roku upływa czteroletnia 

   kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. Krajowa  

   Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju w  

   dniu 31.05.2015r wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby  

   Rolniczej. 

- W dniu 20.03.2015r odebrano prace polegające na pionowaniu słupa 

   oświetlenia ulicznego. Środki finansowe na naprawę pochodziły od  

   firmy ubezpieczeniowej.  

  - W związku ze stworzeniem możliwości wykonania przyłączy do sieci  

                          kanalizacji sanitarnej wszczęte zostaną postępowania administracyjne  

                          nakazujące wykonanie powyższego zadania.  

 

W zakresie z realizacji efektu ekologicznego dla Projektu Funduszu Spójności Nr 

POIS.01.01.00-00-034/08 pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej" wg stanu na dzień 

23.03.2015r. 

 1) Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłobuck, obręb  Smugi, Kamyk,  

      Borowianka, Łobodno, cz. Kopca: 

                  Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej – 97 

                  Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które  

                  mają stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu  

                  kanalizacyjnego - 337 
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 2)  Kanalizacja  sanitarna w miejscowości Biała i cz. Kopca 

                  Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - 62 

                  Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które  

                  mają stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu  

                  kanalizacyjnego – 236 

  3) Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłobuck obręb Przybyłów i  

      Libidza. 

                  Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - 32 

                  Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które  

                  mają stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu  

                  kanalizacyjnego - 160 

Łączna liczba podłączonych nieruchomości - 191 

Łączna liczba korzystających osób – 756 

Łączna liczba niepodłączonych nieruchomości -  733 

Łączna liczba osób niepodłączonych – 3056 

Liczba podłączonych osób do kanalizacji stanowi na dzień 23.03.2015 r. - 19,8% 

realizacji wskaźnika. 

 

W zakresie spraw bieżących  

      -  poinformował o dokonanym przez mieszkańców wyborze na  

                              Przewodniczących Zarządów Osiedli w poszczególnych osiedlach 

                              Gminy Kłobuck. 

                 - poinformował o zakończeniu zebrań sprawozdawczo –  

                              wyborczych w jednostkach OSP działających na terenie Gminy  

                              Kłobuck.  

                           -  poinformował o podwyżce dotyczącej zużycia wody i ścieków. 

       

Radny J. Kulej – zapytał, czy została zmieniona treść umowy jaka została 

zaopiniowana przez komisje w sprawie wynajmu budynku Dworku w Kamyku.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że umowa została zawarta zgodnie z tym, 

co zostało ustalone na posiedzeniach komisji.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy była policzona frekwencja mieszkańców 

uczestniczących w zebraniach osiedlowych i sołeckich. W odniesieniu do podwyżki 

za wodę i odbiór ścieków zapytał, czy zostało przedstawione formalne uzasadnienie 

tych podwyżek. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że sprawa dotycząca podwyżki ceny za 

wodę i odbiór ścieków została szczegółowo omówiona na Walnym Zgromadzeniu 

Związku i została jednogłośnie przyjęta przez członków Związku. Główną 

przyczyną podwyżki cen wody był odnotowany znaczący spadek jej zużycia, który 

wiąże się z odbiorem ścieków, ponieważ ilość zużytej wody przekłada się na 
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przychody z tytuły opłaty za odprowadzone ścieki. Ponadto wpływ na brak ścieków 

z odebranej już kanalizacji, a z której mieszkańcy nie mogą jeszcze korzystać z 

uwagi, że nie zostały jeszcze podpisane umowy. Kolejne argumenty dotyczyły 

zwiększenia kosztów po stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z 

uwagi, że nastąpił wzrost podatku o około 100.000,00zł, a amortyzacja nie jest 

naliczana oraz z przejęcia inwestycji, będących po stronie gminy związanych z 

przebudową przepompowni oraz usunięciem prawie 100 usterek. Przedstawiony 

rachunek ekonomiczny spowodował to, że podwyżka była nieunikniona. Niemniej 

jednak spadek ceny ścieków jest możliwy w momencie, gdy wszystkie kanalizacje 

już wykonane i nowe inwestycje będą faktycznie wprowadzone w życie i będą 

przynosiły przychód, ponieważ na dzień dzisiejszy są one tylko wybudowane, a z 

tego tytułu nie ma żadnych przychodów, a Przedsiębiorstwo ponosi tylko koszty, bo 

stan przyłączy nie jest zadawalający.  

W odniesieniu do frekwencji mieszkańców odpowiedział, że była ona bardzo niska, 

więc nigdy na żadnym zebraniu osiedlowym nie byliśmy w stanie odbyć zebrania w 

I terminie, bo nie było obecnych 1/10 osób zamieszkujących osiedle. Niemniej jednak 

pokazuje to problem, że zbyt mała liczba osób decyduje, co ma być zrobione na 

danym osiedlu i co powinno być priorytetem, a później są zgłaszane protesty i 

skargi.  

 

Radny W. Dominik – powiedział, że zwiększenie ceny ścieków w przypadku 

zwiększonej ilości odbiorców jest niezasadne. Uważa, że PWiK mając większą liczbę 

usługobiorców, którym dostarcza wodę i odbiera ścieki powinno cenę jednostkową 

obniżać, a nie podwyższać. Natomiast osobiście nie wierzy, że w październiku, kiedy 

do wybudowanej kanalizacji przyłączy się 90% odbiorców cena za ścieki spadnie. 

Uważa, że podwyżka jest o tyle niepokojąca, że już płacimy około 30% więcej niż 

gminy nie zrzeszone w Związku, które samodzielnie gospodarują się wodociągami i 

kanalizacją sanitarną. Natomiast uważa, że trzeba zwrócić uwagę Zarządowi 

Związku i Zarządowi Przedsiębiorstwa na coraz większe niezadowolenie społeczne. 

Przedsiębiorstwo przejmując kolejne km sieci kanalizacyjnej buduje kolejne km 

infrastruktury wodociągowej, więc cenę jednostkową powinno obniżać. Rozumie, że 

płacąc 30% więcej to w te środki powinny być generowane w rozbudowę 

infrastruktury, ponieważ w cenę wody i odbioru ścieków zostały wliczone kwoty 

związane z rozbudową infrastruktury. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę na pozytywne strony wynikające z tego 

tytułu. Dzisiaj Gmina Przystajń musi wydać 2 mln zł na inwestycję dotyczącą 

uzdatniania wody, a w niedługim czasie będzie zmuszona do remontu sieci, gdzie w 

naszej gminie w ul. Długosza sieć wodociągowa będzie wymieniona na koszt PWiK. 

Natomiast niepokojący jest fakt, że z chwilą powstawania większej ilości sieci spada 

ilość zużytej wody, ponieważ za inwestycjami powinno iść zwiększenie zużycia. 

Rozbudowa sieci nie następuje z kosztów gminy tylko z zysku wypracowywanego 

przez PWiK, na który składają się wszystkie gminy płacąc za wodę. Poinformował o 
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kolejnych planowanych inwestycjach, jakie zostaną zrealizowane z kosztów PWiK na 

terenie Gminy Kłobuck. 

 

Radny A. Nowak – uważa, że nie można przejść obojętnie obok kwestii dotyczącej 

uzyskania efektu ekologicznego, ponieważ jest to bardzo poważna sprawa, o której 

należy mówić by dotarła do tych mieszkańców, bo z chwilą nieuzyskania efektu 

ekologicznego skutki finansowe będą odczuwalne w budżecie 2015. Zaproponował, 

aby oprócz wysyłanych informacji o konieczności przyłączenia się do sieci 

wodociągowej gmina wystąpiła do policji o pomoc, aby została przeprowadzona 

kontrola z udziałem służb mundurowych ilości zużytej w ciągu miesiąca wody przez 

mieszkańca w porównaniu z ilością wywiezionych ścieków i gdzie zostały one 

wywiezione by w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości taka osoba 

została ukarana z Kodeksu Wykroczeń.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na tym etapie nie chcemy wprowadzać 

restrykcji, bo to nie jest metoda. Osobiście wierzy w mądrość mieszkańców. 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – zapytał, czy w przedłożonych przez Koła 

Łowieckie planach została zwiększona ilość odstrzałów na dziki i lisy.  

W odniesieniu do ceny wody i ścieków powiedział, że cena wody jest wspólna dla 

całego Związku. Natomiast cena ścieków w poszczególnych gminach jest różna, 

ponieważ składa się z dwóch składników tj. z kosztu odbioru ścieków i podatku od 

nieruchomości. Przypuszcza, że na terenie naszej gminy wzrósł koszt, ponieważ 

rozbudowano sieć i zwiększyła się ilość przepompowni, a nie ma jeszcze dochodów i 

wpływów z sieci, a te obiekty są utrzymywane przez PWiK, które ponosi z tego 

tytułu koszty. Natomiast w części podatkowej przypomniał, że przez obecną radę 

został obniżony na ten rok podatek od budowli związanych z kanalizacją, aby ceny 

ścieków nie rosły. Przyznał, że nie mamy wpływu na wzrost kosztów związanych z 

utrzymaniem zwiększonej ilości km sieci kanalizacyjnej i przepompowni. Natomiast 

ze strony mieszkańca każdy grosz wydawany więcej przyjmowany jest niezbyt 

pozytywnie. Uważa, że czym więcej będą podnoszone ceny za wodę i ścieki, 

pomimo rozbudowy sieci i większej ilości przyłączających się mieszkańców ilość 

wody pobranej wpływającej na ilość ścieków wcale nie musi być większa, ponieważ 

mieszkańcy będą więcej oszczędzać. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że aby ta kwestia została szerzej 

wyjaśniona zwróci się do Prezesa PWiK o zorganizowanie spotkania w celu 

przedstawienia sytuacji związanej z odbiorem ścieków. 

 

Radny Z. Bełtowski – zapytał, czy przepompownia przy skrzyżowaniu na terenie 

Białej jest czynna, ponieważ na ulicy Kościelnej są już pełne studzienki, a przy ul. 

Strażackiej jest sucho. Uważa, że źle została ustawiona cyrkulacja przepływu, 

ponieważ ścieki nie przepływają do przodu linią tłoczną tylko zatrzymują się na 
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terenie zaniżonym przy Kościele. Zastanawia się, co będzie, jeśli podłączy się dużo 

większa ilość osób. Poprosił o sprawdzenie tej kwestii. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że cała inwestycja została odebrana i 

została podpisana umowa. Uważa, że inwestycja nie zostałaby odebrana, jeśli nie 

spełniałaby wymogów i norm. Niemniej jednak kwestia zostanie zgłoszona.  

 

Poseł J. Sądel – w kwestii odstrzałów zwierzyny łownej poinformował, że w 

dotychczas obowiązującej ustawie łowieckiej przyjęto, że przez koła łowieckie 

sporządzana jest inwentaryzacja na podstawie, której ustalana jest ilość odstrzałów, 

która może zostać zwiększona przez nadleśniczego. Natomiast obecnie w Sejmie 

przygotowywane są dwa projekty ustawy łowieckiej tj. ustawa prawo łowieckie oraz 

ustawa o odszkodowaniach łowieckich na podstawie, której powstanie fundusz 

odszkodowawczy. Z chwilą przyjęcia ustawy każdy będzie miał wpływ na ilość 

odstrzałów, ponieważ projekty planów rocznych i wieloletnich będą wykładane do 

publicznego wglądu i będzie istniała możliwość ich zakwestionowania.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że na ten rok została zwiększona ilość 

odstrzałów. W nawiązaniu do ustawy śmieciowej zapytał posła J. Sądla, czy po 

półtorarocznym funkcjonowaniu tej ustawy spełniła ona swój obowiązek, ponieważ 

osobiście uważa, że nie spełniła, a gminy pozostały z dużym problem i pretensjami 

społecznymi. Natomiast według nowej ustawy koszty nie maleją, a rosną, ponieważ 

została zwiększona częstotliwość wywozów.  

 

Poseł J. Sądel – odpowiedział, że nowa przyjęta ustawa jest jeszcze bardziej 

niekorzystna niż poprzednia. Zwrócił uwagę, że Klub PiS głosował przeciwko tej 

ustawie na posiedzeniu komisji i w Sejmie, ponieważ ustawa jest bardzo 

niekorzystna dla mieszkańców gmin. Podejrzewa, że zadziałał mocny lobbing 

dużych firm, któremu uległ Rząd.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił, aby w przyszłości przy nowelizacji ustawy 

zaciągnąć opinii samorządowców, aby zapisy ustawy działały również z korzyścią 

dla mieszkańców gmin.  

 

Poseł J. Sądel – odpowiedział, że w tej kwestii napisze interpelację skierowaną do 

Ministra.  

 

Radny A. Tokarz - w odniesieniu do gospodarki wodno – ściekowej powiedział, że 

widząc jak wielu mieszkańców ma wątpliwości, co do prowadzonej gospodarki jako 

wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek do tej komisji o powołanie 

biegłego rzeczoznawcy w dziedzinie analizy i oceny prawno ekonomiczno – 

finansowej samorządowych podmiotów gospodarczych, w celu uzyskania 

dodatkowej niezależnej opinii z kontroli działalności Burmistrza w zakresie 
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wykonywania obowiązku reprezentowania Gminy Kłobuck w Związku 

Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz wskazać 

ewentualne zagrożenia prawno ekonomiczno – finansowe dla żywotnych interesów 

mieszkańców Gminy Kłobuck. Uważa, że merytoryczna opinia uzupełni wyniki z 

kontroli zleconej Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w Kłobucku. Przypomniał, 

że w ubiegłej kadencji wystąpił w imieniu inicjatywy przeszło 100 mieszkańców z 

projektem uchwały o wystąpienie Gminy Kłobuck ze Związku gdzie wówczas była 

podnoszona możliwość wykonania ekspertyzy, na której wykonanie nie wyraziła 

zgody ówczesna rada. Poprosi radnych o poparcie wniosku.  

 

 

Pkt 5.  

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za 

okres od 01.01.2014r do 31.01.2014r. 

 

Komendant Policji Z. Legodziński - szczegółowo omówił informację o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kłobuckim. 

( informacja znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

www.bip.klobuck.akcessnet.net) w zakładce – sprawozdania.  

/Informacja w załączeniu pod protokołem /. 

 

Radny A. Nowak – zwrócił uwagę, że KPP w Kłobucku od wielu lat w 

przedstawianych rankingach w województwie śląskim zajmuje czołowe miejsca. W 

imieniu radnych podziękował komendantowi KPP i wszystkim funkcjonariuszom za 

dotychczasową pracę. W nawiązaniu do wykrytych podsłuchów na terenie Kłobucka 

zapytał, czy w prowadzonym przez KPP dochodzeniu policja jest w posiadaniu taśm 

z nagranymi rozmowami.  

 

Komendant Policji Z Legodziński – odnośnie wykrytych podsłuchów odpowiedział, 

że prowadzone są dwa postępowania przygotowawcze na podstawie złożonego  

zawiadomienia o przestępstwie. Na dzień dzisiejszy urządzenia zostały 

zabezpieczone i czekamy na opinie biegłego, który w tej sprawie został powołany.   

 

 Radna B. Błaszczykowska – stwierdziła, że na posiedzeniu komisji nie uzyskała 

odpowiedzi o lokalizacji parkingów dla pojazdów ciężarowych pow. 7,5t 

przewożących materiały niebezpieczne (cysterny). Zapytała, czy na terenie Kłobucka 

został wyznaczony taki parking.   

 

Komendant Policji Z Legodziński – odpowiedział, że miejsce takie powinno zostać 

wyznaczone przez właściciela terenu. Natomiast na dzień dzisiejszy nie posiadamy 

takiej wiedzy o wyznaczonym parkingu.  

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


 

 18 

Radna B. Błaszczykowska – uważa, że na terenie Kłobucka jest wiele takich 

kierowców, którzy prowadzą takie pojazdy, a mieszkają na terenie Kłobucka. 

Uważa, że należy jak najszybciej tę kwestie załatwić by nie dochodziło do 

parkowania tych pojazdów w miejscach przypadkowych, niedozwolonych, co jest 

niedopuszczalne.  

 

Radny J. Batóg – przyznał, że wskutek dobrej pracy Policji na terenie Kłobucka 

mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. W nawiązaniu do przedstawionej statystyki 

w zakresie ilości wypadków przy drodze wojewódzkiej Nr 492 zapytał, czy w 

projektowanej przebudowie tej drogi zmiana kształtu miejsc parkingowych na 

równoległe do przebiegu drogi wynika z przepisów czy jest to tylko decyzja Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. Osobiście uważa, że zmiana automatycznie zmniejszy ilość 

miejsc parkingowych na terenie Kłobucka, których na dzień dzisiejszy jest już i tak za 

mało. Uważa, że należy wspólnie z policją zastanowić się nad możliwością 

pozostawienia dotychczasowych miejsc parkingowych.  

 

Naczelnik Ruchu Drogowego – odpowiedział, że nie ma przepisów, które by 

zmuszały Burmistrza do takiego zachowania. Natomiast wszelka dokumentacja 

planowanych inwestycji przy drogach wojewódzkich opiniowana jest przez 

Komendę Wojewódzką. Niemniej jednak poprosił, aby KPP w Kłobucku została 

poinformowana, kiedy taka dokumentacja do zaopiniowania zostanie przekazana do 

Komendy Wojewódzkiej wówczas na pewno będą poczynione starania, aby 

pozostała dotychczasowa ilość miejsc parkingowych.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że informacja dotycząca tych zaleceń została 

przekazana od pani Dyrektor Dorożyńskiej, dlatego, aby samochód opuszczający 

miejsce parkingowe nie musiał wycofywać na jezdnię, ponieważ to zagraża 

bezpieczeństwu.  

W nawiązaniu do zmiany organizacji ruchu drogowego poinformował, że na 

zorganizowanych zebraniach z mieszkańcami zostało zgłoszonych dużo uwag 

dotyczących zmiany organizacji ruchu drogowego. Uważa, że będzie zachodziła 

konieczność zorganizowania spotkania z przedstawicielami policji, aby wszystkie 

zgłoszone postulaty przez mieszkańców zostały przeanalizowane pod względem 

prawnym i organizacyjnym. 

  

Radny Z. Bełtowski – zapytał, jakie istniało zagrożenie, że na miejsce pożaru w dniu 

21.03 br. przyjechało tyle jednostek straży pożarnej oraz jakie to poniosło za sobą 

skutki finansowe.  

 

Komendant Policji Z. Legodziński – odpowiedział, że to pytanie powinno zostać 

skierowane do Komendanta Straży Pożarnej.  
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Pkt 6.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Sołtys Lgoty L. Chłąd – poinformował, że na terenie Sołectwa Lgota jest bardzo dużo 

dzików, że nawet zwiększony o 100% odstrzał będzie za mały. W sołectwie przez 

dziki nie tylko niszczone są uprawy rolne, ale również niszczone są uprawy 

przydomowe. Natomiast niska wysokość wypłacanego odszkodowania za powstałe 

szkody w wysokości 25%, doprowadziła, że wielu rolników odstąpiło od upraw 

polowych i przydomowych ogródków.   

 

Poseł J. Sądel – odpowiedział, że obecnie odszkodowania za wyrządzone szkody 

wypłacane są przez Koło Łowieckie. Natomiast w myśl nowej ustawy o 

odszkodowaniach łowieckich każdy rolnik jak i przedstawiciel samorządu poprzez 

daną możliwość wglądu do projektu planu łowieckiego będzie mógł po 

odpowiednim uzasadnieniu popartym przykładem zakwestionować ilość 

odstrzałów przyjętych do projektu planu. Ponadto szacowaniem szkód i wypłatą 

odszkodowania za wyrządzone szkody nie będą zajmowały się Koła Łowieckie tylko 

firma ubezpieczeniowa wyłoniona w drodze przetargu. Zaznaczył, że jest projekt, 

aby 60% odszkodowania pokrywane było przez koła łowieckie z roku 

wcześniejszego, 10% stanowił zapas stabilizacyjny, 20% pokrywane było przez 

budżet państwa i 20% przez lasy państwowe. 

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – zapytała, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa 

związana z przejęciem placu i budynków po byłym Kółku Rolniczym w Łobodnie.  

W imieniu mieszkańców ul. Nadrzecznej poprosiła, aby na etapie projektowania  

remontu drogi wojewódzkiej zostało zabezpieczone przejście dla pieszych z ul. 

Nadrzecznej na ul. Brzeźnicką. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że plac jest własnością gminy natomiast, 

aby móc przedstawić możliwość przejęcia budynku będzie zachodziła konieczność 

sporządzenia operatu szacunkowego. W odniesieniu do przejścia dla pieszych w 

ulicy Nadrzecznej i ul. Brzeźnickiej na pewno na etapie projektowania wszystkie 

postulaty zostaną zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego.  

  

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – w odniesieniu do budynków po Kółku 

Rolniczym w Łobodnie odpowiedziała, że po przestawieniu Radcy Prawnemu 

materiałów dotyczących Kółka Rolniczego w Łobodnie, które zostało postawione w 

stan likwidacji , uzyskano opinię iż dotychczasowemu użytkownikowi 

nieruchomości nie przysługują żadne roszczenia wobec gminy, również za  

znajdujące się na niej obiekty. W najbliższym czasie zostanie opublikowane  

ogłoszenie o przetargu  na  wynajem nieruchomości.  
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Sołtys Rybno W. Płuska – w nawiązaniu do szkód wyrządzanych przez zwierzynę 

leśną zapytał, czy istniałaby możliwość odgrodzenia lasów od upraw polowych. 

  

Poseł J. Sądel – odpowiedział, że lasy są grodzone w miejscach, gdzie są 

prowadzone uprawy liściaste (drzewa dębowe, bukowe) i nie przed dzikami tylko 

przed zwierzynę jeleniowatą. Natomiast nie jest możliwe ogrodzenie całego lasu. 

Niemniej jednak uprawa polowa może zostać odgrodzona od lasu, ale przez rolnika. 

 

Sołtys z Kopca A. Rokita – w nawiązaniu do otrzymanego pisma z Urzędu 

Miejskiego w Kłobucku podpisanego przez Wiceburmistrza uważa, że udzielona 

lakoniczna odpowiedź w formie informacji, że wnioski nie zostały przyjęte z uwagi 

na ograniczoną ilość środków finansowych i bez podania konkretnego uzasadnienia 

jest nic nie znaczącym kawałkiem papieru. Wiceburmistrz odrzucając wnioski nie 

zapoznał się konkretną sytuacją sołectwa Kopiec. Zaznaczyła, że w budżecie od 20 

lat nie został ujęty ani jeden wniosek sołectwa. Z uwagi, że jest wiele osób po raz 

pierwszy zasiadających w Radzie Miejskiej poinformowała o najbardziej drażliwej 

sprawie dotyczącej wykupu gruntów pod budowę 800m odcinka drogi ul. 

Spacerowej w Kopcu, o której budowę sołectwo stara się od 1969r bez żadnych 

efektów. W ciągu tych 46 lat oczekiwań zmieniło się wielu burmistrzów, radnych, 

kierowników, a pozostali tylko Ci sami mieszkańcy, którzy nadal borykają się z  

problemem godnego dojazdu do swych domostw i do istniejących zakładów pracy, 

które również płacą wysokie podatki od 1973r nie otrzymując nic w zamian. Dodała, 

że poza dwukrotnie sporządzonymi projektami w latach 1980 i 2000, a których i tak 

nie udało się zrealizować, wskutek czego zostały zmarnowane tylko pieniądze 

podatników. Zwróciła uwagę, że do 1998r droga nawożona i utrzymywana była 

przez samych mieszkańców. Zastanawia się, w jaki sposób gmina chce ściągnąć 

przyszłych inwestorów, kiedy nie szanuje się obecnych. Uważa, że głos 

mieszkańców liczy się jednorazowo tylko w dniu wyborów. Natomiast doskonale 

rozumie, że może być ograniczenie środków finansowych rok, dwa czy pięć, ale nie 

46 lat. Zwróciła uwagę, aby wiceburmistrz oraz pozostałe kompetentne osoby 

zapoznały się ze sprawą ul. Spacerowej, ponieważ budowa dogi dojazdowej leży w 

gestii gminy.  

Poprosiła o pisemną odpowiedź z uzasadnieniem.  

Dzisiaj bardzo dużo mówi się o ochronie środowiska, ale gdzie w tym wszystkim jest 

człowiek i ochrona jego zdrowia, kiedy droga wysypywana jest kruszywem, które 

pyli tak mocno, że po przejechaniu suchej nawierzchni 500m odcinka tej drogi 

samochód jest pokryty pyłem, więc, co jest w organizmie ludzkim.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że będąc radnym w poprzednich 

kadencjach zna postulaty Sołectwa Kopiec. Natomiast odpowiedź pisemna na 

złożony wniosek nawet, gdyby był podpis Burmistrza nie mogłaby być inna z 

przyczyny prawnej, ponieważ na złożone pismo urząd musi odpowiedzieć, a skoro 

nie ma tego w budżecie musimy odpisać, że wnioski nie zostały przyjęte z uwagi na 
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ograniczoną ilość środków finansowych. Budżet został uchwalony w miesiącu 

styczniu. Natomiast na zebraniu sołeckim poinformował mieszkańców o 

możliwościach finansowych gminy na rok 2015. Zaznaczył, że w przyszłym roku 

chcąc by gmina przystąpiła do realizacji zadań, z udziałem funduszy unijnych czy z 

rządowych gmina musi mieć zabezpieczony wkład własny. Wobec powyższego 

będzie zachodziła konieczność ograniczenia wydatków na drobne inwestycje, które 

wbrew pozorom wpływają na budżet gminy. Uważa, że przy następnym 

oprogramowaniu takich środków już nie będzie, więc musi iść w kierunku 

maksymalnego wykorzystania funduszy unijnych w celu poprawy infrastruktury, co 

będzie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.  

Natomiast nie zgodzi się w kwestii, że ściągnięcie przyszłych inwestorów będzie z 

krzywdą dla obecnych, ponieważ nie wzrosła wysokość podatków, co jest dobrą 

informacją dla już działających przedsiębiorców. Ponadto z podatków 

przedsiębiorców poprzez GOPS są również utrzymywanie osoby bezrobotne, więc 

każda forma ściągnięcia inwestora jest dla gminy korzystna pod każdym względem. 

 

Sołtys z Kopca A. Rokita – dodała, że osobiście jest za tym, aby na terenie gminy 

powstało jak najwięcej zakładów. W swej wypowiedzi zwróciła uwagę, jak można 

ściągnąć nowych przedsiębiorców, kiedy nie szanuje się tych, którzy już ciężko 

pracują.  

 

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

 - poinformował o ponownych sygnałach od mieszkańców w sprawie notorycznie 

   zaśmiecanego placu między ul. 11 Listopada, a ul. Wyszyńskiego i Przedszkolem,  

   na którym problem ten stwarzają stale przepełniane duże pojemniki służące  

   sklepom. Poprosił o pisemną odpowiedź, jak problem zostanie rozwiązany,  

 - przypomniał, że w dniu 20.03.2015r. zostało dokonane pisemne zgłoszenie,  

   dotyczące uszkodzonej huśtawki na placu zabaw za wspólnotami z ul. 11 

   Listopada 7 i 9, 

 - odczytał prośbę mieszkańców z budynku z ul. Osiedlowej z prośbą o ustawienie  

   na terenie osiedla kilku koszy na śmieci i odpady po psach. Zaznaczył, że ze strony 

   gminy musi być wsparcie finansowe, ponieważ że środków finansowych w  

   wysokości około 21.000,00zł będących w dyspozycji osiedla można jedynie  

   zabezpieczyć drobne potrzeby osiedla jak budowa czy remont cząstkowy  

   chodników, oświetlenie, budowa parkingu, remont ławek, zakup urządzeń na  

   place zabaw, które de facto są w zarządzie ZDiGK.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zaznaczył, że podczas przeprowadzonej wizji lokalnej 

osiedla przy wiacie stały również telewizory, które nie zostały postawione przez 

właścicieli sklepów. W odniesieniu do koszy odpowiedział, że takich wniosków 

zostało złożonych więcej. Zakupione ostatnio 25 szt koszy zostało ustawione w 

miejscach niezbędnych. Natomiast z chwilą zakupu kolejnych koszy, będą one 

sukcesywnie uzupełniane na terenach osiedli.  
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz – poprosił o informacje ile 

budynków na osiedlu Nr 3 zostało zakupionych po obrysie, a ile z terenem 

przynależnym do budynku.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że po obrysie została 

sprzedana 1/3 budynków, ponieważ w tych budynkach do roku 1990 została 

dokonana sprzedaż lokali mieszkalnych po obrysie. Wobec powyższego dalsza 

sprzedaż lokali w tych budynkach musiała być kontynuowana na takich zasadach 

jak przy sprzedaży pierwszego lokalu. Natomiast w tych budynkach, w których nie 

było dokonanej żadnej sprzedaży lokalu mieszkalnego gmina przy sprzedaży lokali 

starała się wydzielić grunt z terenem przynależnym do budynku. 

Zaznaczyła, że wspólnotom, gdzie przy sprzedaży lokali mieszkalnych grunt został 

wydzielony po obrysie budynku, gmina proponowała wielokrotnie nabycie gruntu 

przyległego na zasadach preferencyjnych, ponieważ na to zezwalają przepisy ustawy 

o gospodarce nieruchomościami lub możliwość zawarcia umów nieodpłatnego 

użytkowania. Niemniej jednak zaproponowane propozycje nie spotkały się z 

pozytywnym przyjęciem. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – poruszył następujące sprawy: 

- w imieniu mieszkańców wspólnoty Nr 5 przy ul. Staszica poprosił o pisemną 

   odpowiedź czy w przeciągu 8 lat były pobierane pieniądze od właścicieli placów 

   przyległych do budynku wspólnoty, które sprzątane są przez ZDiGK, a nie przez  

   właścicieli tych terenów,  

 - poprosił o pomoc w ustaleniu właściciela terenu naprzeciw ośrodka zdrowia przy  

    ul. Staszica, na którym został urządzony parking, który jest bardzo zniszczony. 

 - w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym i osób pieszych poprosił o  

    przeanalizowanie możliwości wytyczenia dodatkowego przejścia dla pieszych  

    przez drogę wojewódzką DK 43 do apteki na ul. Staszica. Zaznaczył, że w tych  

    kosztach może partycypować osiedle Nr 7.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do przejścia dla pieszych przypomniał, że 

niedawno ta droga była remontowana, więc dlaczego nikt na etapie projektowania 

nie pomyślał o przejściach dla pieszych we właściwych miejscach, bo dzisiaj po 

remoncie tej drogi zachodziłaby konieczność wykonania ponownego projektu 

organizacji ruchu, którego uzgodnienia musiałyby nastąpić na poziomie Komendy 

Wojewódzkiej Policji. Uważa, że będą duże trudności z urządzeniem przejścia dla 

pieszych na ul. Staszica.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że teren parkingu przy 

Przychodni na ul. Staszica w Kłobucku stanowi własność Skarbu Państwa, więc 

wszelkiego sprawy związane z modernizacją parkingu należy zgłaszać do Starostwa 

Powiatowego.  
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Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że została wydana ustna decyzja 

w sprawie sprzątania placu, teren sprzątany jest od 13 lat, za co nie są pobierane 

żadne środki finansowe. Zaznaczył, że w tej kwestii zostanie udzielona pisemna 

odpowiedź.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – odpowiedział, że funkcje 

Przewodniczącego Osiedla Nr 7 pełni od kilku dni, więc nie można powiedzieć, że 

czegoś nie zrobił. Natomiast Radny J. Kulej pełni funkcje radnego, od co najmniej 8 

lat i w tym okresie, gdy była remontowana droga.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że sam dostęp do wykonania docieplenia 

elewacji budynku, graniczącego bezpośrednio z sąsiednią nieruchomością 

mieszczącego się na nieruchomości inwestora jest możliwe po wydaniu przez 

starostę decyzji administracyjnej nakazującej wejście na teren działki sąsiedniej. 

Niemniej jednak po wcześniejszym wystąpieniu inwestora do właściciela 

nieruchomości o wyrażenie zgody na wejście. Zaproponował pomoc po 

wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypuszcza, że wydana zgoda na sprzątanie została 

podyktowana estetyką tego miejsca, ponieważ jest wiele zgłoszeń od mieszkańców, 

że tereny przy głównej drodze są nieposprzątane. W kwestii parkingu odpowiedział, 

że są prowadzone rozmowy w sprawie podjęcia działań w kierunku poprawy 

estetyki wokół obiektów służby zdrowia.  

 

Radny J. Kulej – odpowiedział, że właścicielem drogi wojewódzkiej nie jest gmina 

tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich, który rządzi się własnymi prawami.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – odpowiedział, że w tym czasie były 

konsultacje, w których radny mógł uczestniczyć. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – dodała, że w konsultacjach mogą 

uczestniczyć również mieszkańcy. 

 

Sołtys Łobodna B. Ziętal – zapytała, na jakim etapie są prace związane z 

modernizacją całego oświetlenia ulicznego, ponieważ zostało wstrzymane 

wykonanie projektu, na którego wykonanie zostały przekazane środki funduszu 

sołeckiego. 

 

 Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że obecnie została podpisana umowa na  

użyczenie zewnętrznych opraw oświetleniowych LED celem ich przetestowania i 

sprawdzenia, czy ta decyzja będzie korzystna dla gminy. Oprawy zostaną 

zamontowane na słupach oświetleniowych zlokalizowanych min. na rondzie przy  
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Rynku im. Jana Pawła II. Natomiast wszelkie prace projektowe, na których 

wykonanie zostały przekazane środki przez jednostki pomocnicze zostały 

wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o przystąpieniu do kompleksowej 

modernizacji oświetlenia. Natomiast, jeśli będziemy w posiadaniu pełnej informacji 

na temat tych zadań gmina przystąpi do podpisania umowy z Tauronem lub inną 

firmą, ponadto nadal szukamy zamienników na nasze inwestycje związane z 

Integrowanymi Inwestycjami Regionalnymi, aby zostały zwiększone środki 

finansowe na wymianę oświetlenia.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 5 J. Piec - poprosił o uzupełnienie brakującego asfaltu 

na ul. Sienkiewicza w miejscu rozebranego przez gminę budynku mieszkalnego.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona.  

 

Pkt.7.  

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radny M. Woźniak – uważa, że radni powinni również wyjść z inicjatywą ożywienia 

Kłobucka, ponieważ na terenie miasta praktycznie oprócz dwóch pubów nie ma 

żadnego miejsca, do którego można by było wyjść wieczorem. 

Zastanawia się czy Kłobuck nie powinien iść śladem innych miast i gmin i 

wyznaczyć jakąś ulicę z odpowiednią strefą podatkową umożliwiającą powstanie 

tego typu lokali. Zwrócił uwagę, że również dużym potencjałem do wykorzystania 

na terenie gminy jest teren wokół zalewu w Zakrzewie, który mógłby również zostać 

zagospodarowany pod kątem ośrodka wypoczynkowego.  

W kwestii gospodarczej powiedział, że skupiliśmy się na zwiększeniu dochodów 

gminy poprzez obniżenie kosztów głównie administracyjnych natomiast 

zapomnieliśmy o rozwoju gospodarczym gminy pod względem małych i średnich 

firm. Chcąc ułatwić rozwój tym firmom zaproponował: 

- wzorem Gminy Dębie Wielkie utworzenie katalogu przedsiębiorców  

   prowadzących swą działalność na terenie naszej gminy, który zostałby  

   umieszczony na stronie internetowej.  

-  utworzenie dla tych przedsiębiorców na terenie powiatu w porozumieniu z 

   pozostałymi gminami oraz PUP funduszu pożyczkowego i doręczeniowego, 

-  stworzenie aktywnego punktu informacyjnego dla kandydatów na właścicieli firm 

   w celu uzyskania wszelkiej pomocy w wypełnieniu wszystkich dokumentów 

    niezbędnych do założenia działalności jak również informacji o możliwości  

    pozyskania środków na prowadzenie danej działalności. 

Natomiast w przyszłości chciałby, aby na terenie gminy została wyodrębniona 

największa i najczęściej prowadzona działalność gospodarcza np. produkcja 

zabawek czy wózków dziecięcych. Wówczas gmina mogłaby takim przedsiębiorcom 

pomóc w zbyciu towaru poprzez zorganizowanie targów lub galerii handlowej.    
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W zakresie spraw różnych: 

- zaproponował rozważenie możliwość wybudowania spalarni bioodpadów, w 

  której spalane byłyby wszystkie odpady powstałe w rolnictwie nadające się do 

  spalenia. 

- poparł wcześniejszą propozycję powstania Rady Młodzieżowej, dzięki której  

  zgłoszonych zostałoby wiele inicjatyw w kierunku rozrywki i rekreacji w gminie. 

- poparł prośbę o sfinansowanie dodatkowych prac budowlanych przy szkole w  

  Białej w związku z przebudową wjazdu na teren szkoły.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie zamierza przyznawać ulg dla pubów 

i restauracji. Natomiast uważa, że utworzenie rady młodzieżowej dla samej rady nie 

wiele wniesie, jeśli nie będzie miała ona możliwości decyzyjnych. Zwrócił uwagę, że 

ostatnio zorganizowana impreza przez organizację społeczną pokazała, jak można 

rozruszać mieszkańców Kłobucka. Gmina idzie w innym kierunku, chcąc 

przekształcić OSiR w punkt promocji młodych, który skupiałby wszystkie 

organizacje społeczne, młodzieżowe dając tym samym możliwość organizowania 

wspólnych spotkań do podejmowania wspólnych przedsięwzięć w celu 

zorganizowania czasu wolnego. 

W odniesieniu do kwestii gospodarczej odpowiedział, że wraz Politechniką 

Częstochowską prowadzone są rozmowy nad Programem lojalnościowym w celu 

zachęcenia mieszkańców, poprzez stworzenie bazy firm wraz z pakietem 

lojalnościowym do robienia zakupów w sklepach prowadzonych przez naszych 

przedsiębiorców z naszej gminy, którzy w zamian za dokonane zakupy będą mieli 

przyznawane punkty, które będą upoważniały do odbioru nagrody.  

W odniesieniu do klubu muzycznego zapytał, czy radny zwrócił uwagę jak wygląda 

teren po takiej imprezie. Uważa, że oprócz właściciela dyskoteki, nikt na tym nie 

skorzysta, a mieszkańcy zostaną narażeni na hałas.  

 

Radny W. Ściebura – poruszył następujące sprawy: 

- w nawiązaniu do modernizacji drogi wojewódzkiej Częstochowa – Działoszyn 

   uważa, że należy już wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o 

   zaprojektowanie na odcinku drogi z Białej do Kamyka zatok przystankowych,  

-  poprosił o interwencję w sprawie ustawionej na parkingu przy cmentarzu w  

   Kamyku przyczepy z reklamą utrudniającej parkowanie i wyjazd z parkingu.  

 - poprosił, aby w miejsce wyciętych drzew na skwerku Witosa w Kamyku zostały   

   nasadzone nowe drzewa,   

 - poprosił o dopilnowanie by po zakończonych pracach, miejsca, w których zostały  

   przeprowadzone światłowody powróciły do pierwotnych stanów,  

-  poprosił o poprawę nawierzchni ul. Polnej i Przybyłowskiej w Kamyku poprzez  

    wyrównanie powstałych dziur i jej utwardzenie.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że wszystkie zgłaszane postulaty dotyczące 

drogi Nr 491 492 zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zaznaczył, że 
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również zostanie zaplanowane spotkanie z dyrektorem ZDW w celu omówienia 

również tych kwestii związanych z prowadzonymi wykopami.  

W odniesieniu do usychających drzew odpowiedział, że podobna sytuacja jest na 

Rynku Jana Pawła II w Kłobucku przypuszcza, że będzie zachodziła konieczność 

wystąpienia do Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na nasadzenie nowych 

innych drzew.  

 

Radny Z. Bełtowski – poinformował, że nie mamy prawa ingerencji, ponieważ to 

Urząd Marszałkowski podpisał umowę z wykonawcą na przeprowadzenie 

światłowodu. Niemniej jednak po zakończonych pracach tereny, które zostały 

naruszone zostaną odebrane komisyjnie.  

W nawiązaniu do wykaszanych rowów przy drodze wojewódzkiej poprosił starostę 

o skontrolowanie pracy osoby obecnie koszącej rowy, ponieważ uważa, że ta praca 

jest źle wykonywana. Zaproponował, aby do czyszczenia rowów (butelek i śmieci) 

przy drogach wojewódzkich i powiatowych zostały wykorzystane osoby mające do 

odrobienia godziny społeczne.   

 

Radny W. Dominik – poruszył następujące sprawy. 

Poprosił, aby wcześniej przed ekspertyzą, o którą wnioskował Radny A. Tokarz 

zostało przedstawione radnym przez Przedstawicieli PWiK zestawienie kosztów, 

które corocznie wykonywane jest przez Spółkę, a które da radnym obraz z 

działalności Związku i Przedsiębiorstwa tj. wskazanie kosztów związanych: 

 - z utrzymaniem PWiK w tym: pensje, pochodne, koszty związane z  

   utrzymaniem nieruchomości, 

 - dochodów, jakie PWiK uzyskało z terenu Gminy Kłobuck z tytułu dostawy wody i  

   odbioru ścieków w przeciągu kilku ostatnich lat,   

 - poczynione inwestycje na terenie Gminy Kłobuck przez PWiK i jakie są to kwoty w  

   stosunku do otrzymywanych przez PWiK dochodów, 

 - ile zostało przez Gminę zainwestowanych środków finansowych w majątek, który  

   został przekazany do Związku.  

W nawiązaniu do składu Prezydium Rady Miejskiej w Kłobucku będąc 

przeciwnikiem 3 osobowego składu nadal nim pozostaje, ponieważ uważa, że 

dwuosobowy skład prezydium byłby wystarczający. Natomiast szanując decyzje 

rady wnioskuje, aby czynność techniczną w postaci włączania i wyłączania 

mikrofonu, jaką wykonuje Wiceprzewodnicząca wykonywana była przez 

pracownika urzędu.  

W zakresie spraw organizacyjnych: 

-  poprosił, aby na posiedzenia komisji nie były kierowane sprawy indywidualne,  

   których opiniowaniem nie powinni zajmować się radni, a które w trybie ustawy o  

   samorządzie gminnym lub przepisów szczególnych powinny być załatwione przez 

   Burmistrza. Przytoczył przykład kilku wniosków złożonych na posiedzenie  

   Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, których opiniowanie nic nie wniosło,  

   ponieważ były niezgodne z zapisami planu miejscowego. Uważa, że na komisje  
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   powinny być kierowane tego typu sprawy, które zostały złożone w trybie  

   skargowym.  

- zwrócił uwagę, że z zapisów statutu osiedla jak i ustawy o samorządzie gminnym  

   wynika, że Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest ogólne zebranie 

   mieszkańców, z uwagi, że ustawa dopuszcza, aby takim organem  

   uchwałodawczym była rada osiedla wnioskuje, aby została dokonana zmiana  

   zapisu statutów osiedla, poprzez wprowadzenie zapisu Organ rady osiedlowej,  

   który działałaby sprawniej i byłoby go łatwiej zwołać niż zebranie mieszkańców,  

   na które przychodzi bardzo mało osób. Natomiast większość inwestycji z  

   wykorzystaniem środków osiedlowych, czy sołeckich wykonywanych jest w  

   oparciu o uchwały zarządów osiedlowych lub uchwały rad sołeckich, co uważa, 

   za niezgodne z prawem, ponieważ organem uchwałodawczym jest zebranie ogólne  

   mieszkańców. Uważa, że ta kwestia powinna być w ten sam sposób unormowana 

   jak unormowana jest działalność rady gminy i burmistrza. 

 - zaznaczył, że wszystkie uchwały, które związane są ze skutkami finansowymi  

    zobowiązują panią skarbnik do przedstawiania skutków finansowych, niemniej  

    jednak uważa, że powinny zawierać nie tylko wydatki poniesione na realizację  

    inwestycji, ale również, co wskutek jej realizacji gmina zyskuje np. 

   -  budowa ul. Tuwima i ul. Reymonta wydajemy kwotę 1.100.000,00 zł, ale z tytułu 

       opłaty adiacenckiej uzyskamy w roku budżetowym np. 50.000,00zł jak również  

       powinny być uwzględnione kolejne wydatki jakie będą ponoszone przy budowie 

       hali sportowej, która będzie generowała roczne koszty związane z utrzymaniem 

       tego obiektu,  

 -  poinformował o utrudnionym odbiorze odpadów komunalnych w związku z  

    prowadzoną inwestycją na ul. Tuwima i ul. Reymonta w Kłobucku, 

 -  w odniesieniu do zgłaszanych interwencji odnośnie napraw nawierzchni  

    drogowych przytoczył przykład ul. Żytniej, której nawierzchnia z frezu na  

    odcinku 150 metrów o szerokości kilku metrów powstała w przeciągu kilku dni  

    do realizowanej dopiero inwestycji, 

 -  w nawiązaniu do tematu wykonywanych uchwał zarządów osiedli przypomniał, 

    że na sesji w listopadzie 2014r zadając pytanie Dyrektorowi ZDiGK czy  

    realizowana jest już inwestycja budowy dróg na Osiedlu Smugi II już przeczuwał,  

    że budowany wówczas 35m chodnika w niedługim czasie zostanie  

    rozebrany, a część środków osiedlowych przeznaczonych na jego budowę została 

    zmarnowana. Zwrócił uwagę, że decyzja o budowie chodnika została podjęta  

    uchwałą przez zarząd osiedla w czerwcu kiedy jeszcze nie było wiadome, że ta  

    droga powstanie, a do realizacji tej uchwały ZDiGK przystąpił w listopadzie, kiedy  

    prawdopodobieństwo, że ta droga już powstanie było bardzo wysokie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zwróci się do PWiK o przygotowanie 

pełnej informacji wraz z prezentacją pokazującą istniejący problem z związany ze 

spadkiem zużycia wody, pobieranej przez mieszkańców. W kwestii chodnika 
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odpowiedział, że w tym okresie zostało wykonanych kilka gorących rzeczy, których 

wykonanie cały czas pokutuje.  

W kwestii osiedli odpowiedział, że trwają prace nad ustawą, która obejmowałaby 

tzw. funduszem sołeckim również osiedla. Poparł propozycję, aby o wykorzystaniu 

środków osiedlowych decydowała uchwała podjęta na ogólnym zebraniu 

mieszkańców. 

W odniesieniu do ul. Żytniej odpowiedział, że zlecone zostało ZDiGK wykonanie 

tego odcinka drogi z uwagi, aby w przyszłości nie narazić gminy na koszty związane 

z zadośćuczynieniem za wykonaną naprawę drogi na koszt mieszkańca. Właściciel 

nieruchomości pisemnie poinformował, że naprawę tej drogi wykonana na koszt 

własny uzasadniając, iż ma uniemożliwiony dojazd do działki, a otrzymał 

pozwolenie na budowę, ponadto również były zgłaszane interwencje od pozostałych 

właścicieli działek. Zaznaczył, że tą drogą przechodzi również młodzież idąca do 

szkoły. Uważa, że w tej sprawie została podjęta słuszna decyzja inwestycja, została 

wykonana szybko i porządnie, a w przyszłości zostanie wykonany dalszy odcinek by 

połączyć ją z ul. Kochanowskiego i osiedlem.  

 

Radny W. Dominik – uzupełnił, że osobiście nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy 

członków zarządów osiedli, ponieważ uważa, że są to osoby najlepsze z najlepszych, 

którzy poświęcają swój czas dla pracy społecznej. Niemniej jednak chodzi o to, aby 

były egzekwowane przepisy wynikające z ustawy i statutu, że organem 

ustawodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców, a nie zarząd osiedla. Natomiast 

chcąc uprościć te procedury zaproponował, aby w osiedlach również były wybierane 

rady osiedlowe wówczas nie zachodziłaby konieczność zwoływania zebrania 

mieszkańców, na które i tak przyszłoby 2 % mieszkańców.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do składu Prezydium Rady Miejskiej w 

Kłobucku odpowiedział, że jeśli Wiceprzewodnicząca poinformuje, że wykonywana 

czynność techniczna utrudnia sprawowanie mandatu radnego do tej czynności 

zostanie przydzielony pracownik urzędu. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – w odniesieniu do sformułowania, że nieprawnie są dzielone 

środki przez zarząd osiedla czy sołtysa jako organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych na terenie gminy. Wyjaśniła, że w naszej gminie istnieje podstawa 

prawna, ponieważ zostały ustalone pewne zasady dotyczące podziałów środków, 

które reguluje osobna uchwała rady przygotowana nie na podstawie statutów 

poszczególnych osiedli tylko na podstawie przepisu delegującego, że w budżecie 

mogą być wyodrębnione środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Natomiast, 

jeśli zdaniem radnego podstawa prawna jest niekompatybilna z przepisami ustawy o 

samorządzie gminnym i będzie zachodziła konieczność stworzenia nowych statutów 

osiedli w tej sprawie będzie potrzebna opinia Radcy Prawnego. W kwestii uchwał 

zarządów osiedli wyjaśniła, że jeśli jest to organ kolegialny to jego decyzje 

podejmowane są zawsze w postaci uchwały. W sołectwach dyspozycja limitów 
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sołeckich ustalonych uchwałą rady wykonywana jest poprzez pismo sołtysa 

wykonującego delegację podziału środków, a nie funduszu sołeckiego, który 

regulowany jest ustawą z bardzo sztywnymi przepisami. Natomiast, jeśli chodzi o 

historyczność funkcjonowania tych środków w zakresie osiedli i sołectw to chodziło 

o to, aby można było szybko podjąć decyzje i szybko zmienić cel i środki, aby ta 

sprawność działania w jednostkach pomocniczych w zakresie przeznaczania 

środków, a tym samym celowości danego zadania była dość szybka. 

 

Radny W. Dominik- uważa, że wspomniany przepis tj. uchwała o ustaleniu zasad 

gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy nie jest sprzeczny, ponieważ 

mówi tylko, że w ramach przyjętych limitów sołtysi i zarządy osiedli określają 

sposób wykorzystania środków finansowych w terminie do dnia 31.03, bo mogą 

określić te cele, ale w oparciu o uchwałę zebrania ogólnego mieszkańców. 

 

Radny A. Tokarz – dodał, że nie może do końca się zgodzić z tezą, że dwie osoby 

decydują o środkach osiedlowych, ponieważ jeśli jest podjęta przez zarząd osiedla 

uchwała w sprawie dyspozycji środków, to taka dyspozycja musi być jeszcze 

zatwierdzona przez radę poprzez odpowiednie przesunięcia środków w budżecie. 

Zapytał burmistrza, czy został poinformowany o zajściu, jakie miało miejsce na 

targowisku w Kłobucku, gdzie konieczne było wezwanie karetki pogotowia, której 

dojazd do samego miejsca zdarzenia był niemożliwy.  

Zgłosił interpelacje w sprawie nie wykonywania Uchwały Nr 463/ XLVII/2014 z dnia 

27.10.2014r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminie Kłobuck w zakresie zapisu § 24 ust. 4 i ust. 7 dot. nielegalnego 

wprowadzania zwierząt domowych na place zabaw, a szczególnie o nie sprzątanie 

zanieczyszczeń po zwierzętach domowych. Zgodnie z regułami przypisami do 

interpelacji przekazał swoje wnioski i spostrzeżenia: 

Zwrócił uwagę, że za nie wykonanie uchwały odpowiada Burmistrz zgodnie z 

zapisem § 27 tej uchwały, a naruszenia regulaminu we wskazanym zakresie były 

zgłaszane przez przedstawiciela Osiedla Nr 2 i Nr 3 oraz inne osoby. Zaznaczył, że 

Regulamin jest elementem prawa miejscowego, więc Burmistrz zgodnie z dyspozycją 

art. 11 ust. 1 ustawy o policji powinien zażądać pisemnie od Komendanta podjęcia 

właściwych działań. Natomiast, jeśli Komendant nie jest w stanie wykonać żądania 

niezwłocznie powinien przedłożyć sprawę swojemu zwierzchnikowi. Zwrócił 

uwagę, że w prasie lokalnej był umieszczony artykuł na temat zanieczyszczeń po 

zwierzętach domowych, z którego wynikało, że policja ma instrumenty prawne i 

może podjąć skuteczne działania. Zacytował z przytoczonego art. wypowiedź 

przedstawiciela policji „ Policja może wyciągnąć konsekwencje, jeżeli taką sytuacje 

zauważy, może to potraktować jako wykroczenie z artykułu 145 Kodeksu 

Wykroczeń”. Poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poruszył następujące sprawy; 

 - z uwagi na zbliżający się okres świąteczny poprosił o usunięcie z dróg nadmiaru 
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   Piasku,  

- poinformował o wyłamaniu znacznej ilości płyt betonowych przy ogrodzeniu 

  działki (HCM) przy ul. Zamkowej. Zwrócił uwagę, że na tym placu znajdują się  

  zbiorniki przeciwpożarowe wypełnione wodą deszczową. Poprosił o zwrócenie się  

  do spadkobierców o zabezpieczenie tego terenu przez wejściem na teren osób  

  niepowołanych, 

- poprosił o poprawę 50m nawierzchni chodnika po stronie stawu Nr 2 przy ul. 

  Zamkowej (droga powiatowa),    

- poprosił o zorganizowanie spotkania z właścicielem Firmy Scapol z propozycją  

  powrotu do zagospodarowania budynku Pałacu w parku, który zaczyna niszczeć.  

  Przypomniał, że właściciel przystępując w 2004 r do remontu budynku pałacu 

  budynek zamierzał przeznaczyć na centrum konferencyjno- szkoleniowe.  

  Zaznaczył, że również na terenie parku nie została wybudowana kanalizacja  

  sanitarna, której wybudowanie byłoby po stronie gminy, a umożliwiłoby 

  podłączenie się również 8 rodzinom zamieszkałym w budynku HCM.  

  Zwrócił uwagę, że teren ten został ujęty w  

  aglomeracji. Przypomniał, że w ubiegłym roku był również wykonany projekt  

  kanalizacji sanitarnej dla OSiR. Uważa, że należałoby przystąpić do 

  budowy kanalizacji jeszcze w tym roku by ścieki jak najszybciej odprowadzane 

  były do kanalizacji sanitarnej, 

- poprosił o naprawę ogrodzenia przy budynku ZEAOS i GOPS przy ul. Zamkowej. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - w kwestii naprawy ogrodzenia przy ul. Zamkowej 

odpowiedział, że gmina nie może inwestować na nieswoim terenie. Zaznaczył, że do 

dnia dzisiejszego nie udało się uregulować spraw związanych z przejęciem terenu po 

HCM. Niemniej jednak z uwagi, że nie została ponownie zawiązana spółka 

wezwaliśmy kuratora o zdyscyplinowanie przynajmniej jednego z współwłaścicieli. 

 

Radny T. Wałęga – poruszył następujące sprawy: 

- zapytał, czy odbyło się spotkanie Burmistrza z zainteresowanym przedsiębiorcami i  

  Przedstawicielami GDDKiA; jeżeli się odbyło to z jakim skutkiem. 

- zapytał, czy zostały zaplanowane inwestycje przy wykorzystaniu Programu Jessica 

  do rozwoju obszarów miejskich,  

- zwrócił uwagę, na znaczną ilość połamanych zniszczonych krzeseł na terenie OSiR,   

  których widok nie jest dobrą wizytówka dla miasta tym bardziej, że niedługo  

   zaczną się rozgrywki sportowe. 

- zapytał, czy na spotkaniu ze starostą została poruszona kwestia odnośnie 

  POLOMARKETU i organizacji ruchu na ul. Zamkowej, 

- wyraził zadowolenie z faktu, że burmistrz mówiąc o wycince drzewa zarazem,  

   myśli o nasadzeniu w to miejsce nowych drzew.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że krzesła zostały zakupione i zostaną 

wymienione. W kwestii spotkania z przedsiębiorcami odpowiedział, że takie 
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spotkanie jest planowane, ponieważ gmina jest w trakcie przygotowywania folderu 

informacyjnego o terenach przemysłowych i inwestycyjnych, którego projekt będzie 

skonsultowany z przedsiębiorcami by wspólnie móc dokonać pewnych uzgodnień w 

celu dalszej współpracy z gminą w promowaniu naszych terenów. 

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian – odpowiedział, że została zlecona kontrola techniczna 

wszystkich pomieszczeń należących do OSiR. Natomiast niepokojący jest fakt, że 

nawet nowe obiekty wymagają pewnych napraw i remontów, którego przykładem 

jest obiekt ORLIKA, którego dach nadaje się do remontu oraz istniejące zadaszenie 

trybun, których konstrukcja zagraża bezpieczeństwu kibiców. Obecnie zostało 

zakupionych około 200 siedzisk tyle ile w ostatnim roku zostało zniszczonych.  

 

Radna B. Błaszczykowska – podziękowała za utwardzenie nawierzchni drogowej ul. 

Żytniej w Kłobucku. W kwestii dzikich wysypisk zaproponowała, aby oprócz 

umieszczania tablic informujących o zakazie wysypywania śmieci podać ogłoszenie 

w prasie lokalnej o istniejącym na terenie Kłobucka PSZOKu, do którego można 

nieodpłatnie dostarczyć śmieci. Poinformowała o złym stanie koszy, pojemników 

ustawionych przy ulicach, które nie są domykane po ich opróżnieniu przez służby 

sprzątające. Poprosiła, aby uszkodzone kosze zostały wymienione. 

  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostanie zwrócona uwaga pracownikom 

opróżniającym kosze, aby kosze po ich opróżnieniu były domykane. W kwestii 

umieszczania ogłoszenia w prasie lokalnej o istniejącym PSZOKu odpowiedział, że 

każdy z mieszkańców został pisemnie poinformowany o możliwości nieodpłatnego 

dostarczenia odpadów na PSZOK tj. np. zużytego sprzętu RTV czy odpadów 

wielkogabarytowych. Informacja o istniejącym PSZOK może zostać ponowiona. 

Niemniej jednak należy zadać pytanie, czy wszyscy będą chcieli dowieść te odpady 

na PSZOK, czy będą nadal wyrzucane przy drogach.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że na terenie Kłobucka zostało 

zamontowanych 320 koszy, a kosze są codziennie opróżniane. W kwestii naprawy 

drogi ul. Żytniej poinformował, że droga została naprawiona z frezu przekazanego 

przez poprzedni Zarząd. 

  

Radny M. Strzelczyk – w odniesieniu do podziału funduszu sołeckiego powiedział, 

że środki z funduszu sołeckiego dzielone są na ogólnym zebraniu mieszkańców 

sołectwa. 

 

Radny W. Dominik – wyjaśnił, że w swej interpelacji nawiązał do ul. Żytniej, dlatego, 

że to mieszkaniec Osiedla Smugi zainteresowany naprawą drogi zwrócił uwagę, że 

są naprawiane ulice, przy których nie powstał jeszcze budynek, a nie jest naprawiana 

ul. Wspólna. Natomiast osobiście uważa, że każda inwestycja jest potrzebna, ale są  

inwestycje bardzie i mniej potrzebne.   
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Radny A. Sękiewicz – zapytał, do kiedy będzie trwał okres gwarancyjny na Rynku 

Jana Pawła II w Kłobucku i przez kogo powinny być naprawiane obecnie zgłaszane 

usterki.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski- odpowiedział, że okres gwarancyjny będzie 

trwał do października 2015r.  

 

Radna D. Kasprzyk – poprosiła o naprawę powstałych dziur na ul. Wspólnej.  

 

Pkt 8.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że niniejszy projekt uchwały zawiera zmiany 

bieżące zarówno po stronie dochodów jak i stronie wydatków, oraz rozlicza środki, 

które są tzw. środkami znaczonymi z roku ubiegłego.  

W zakresie załącznika Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w kwocie: 

-  508.313,00zł z tytułu dotacji na inwestycje, które zostały wykonane w roku 

   ubiegłym. Niemniej jednak w sprawozdaniu z wykonania budżetu ten plan nie  

   będzie wykonany z uwagi, że część z tych dotacji była planowana w roku  

   ubiegłym. Kolejna zmiana wysokości  

- 461.865,00zł z tytułu subwencji oświatowej z uwagi, że po uchwaleniu  

   budżetu państwa ostateczna kwota jej wysokość przychodzi dopiero w marcu. 

-  800,00 zł z tytułu darowizny na Gimnazjum. 

W zakresie Załącznika Nr 2 – zmiany, dotyczą rozliczenia środków z roku ubiegłego, 

które przechodzą na rok następny: 

 -  w zakresie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

     kwoty 76.080,36 zł. Rozdysponowanie tej kwoty wymaga podjęcia uchwały o  

     rozszerzeniu Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

  -  kwoty 35.433,67 zł z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem  

     środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie ze wskazanymi 

     wcześniej celami kwota zostanie przeznaczona na zwiększenie planu na dotacje  

     dla osób fizycznych na likwidację azbestu w wysokości 25.000,00 zł oraz kwota  

     10.433,67 zł na usuwanie dzikich wysypisk 

   - kwota 177.500,00 zł dotyczy faktur nie zapłaconych w roku ubiegłym za wywóz  

      śmieci, których zapłata nastąpiła w 2015 roku z limitu planu obliczonego na rok  

      bieżący. 

   - kwota 178.376,01 zł są to środki sołeckie i osiedlowe, które pozostały z roku  

     ubiegłego i nie zostały wydatkowane lub też rozdysponowane przez zarządy 

     osiedla i sołtysów.  

   - Natomiast nową rzeczą wprowadzoną do planu w zakresie działu 750  

     Administracja publiczna kwoty 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie 

     projektu modernizacji energetycznej budynku urzędu wraz z odwodnieniem, 
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     Zgłosiła autopoprawkę dotycząca poprawy istniejącego zapisu nazwy zadania w  

     Brzmieniu: projekt termomodernizacji budynku urzędu na zapis na projekt 

     modernizacji budynku urzędu wraz z odwodnieniem. 

  - kwota 3.467,06 zł na przyłącze kanalizacyjne do Domu Nauczyciela w Kamyku. 

    Zwróciła uwagę, że po tej zmianie widać, że dopiero teraz są realizowane umowy 

    na realizowanie przyłącza z dotacji. W tym przypadku łączna kwota realizacji  

    przyłącza stanowi kwotę 6.303,75 zł. Na wykonanie przyłącza Przedsiębiorstwo 

    otrzyma dotację w wysokości 2.836,69 zł. Natomiast pozostała kwota  

    wprowadzona do planu zostanie wprowadzona jako opłata, czyli udział własny 

    gminy w tym przyłączu. 

Kolejne zwiększenia planu dotyczą, planu dotacji w zakresie oświaty i wychowania 

dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 20.600,00 zł, oraz wydatków 

bezpośrednich związanych z edukację dzieci niepełnosprawnych w wysokości 

33.767,59 zł. Przypomniała, że po uchwaleniu budżetu państwa, otrzymano 

szczegółowe przeliczenie subwencji oświatowej. Ogółem plan subwencji oświatowej 

stanowi kwotę 14.500.000,00zł, w tym kwota 2.072.751,00 zł dotyczy edukacji dzieci 

niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 32 ustawy około budżetowej, jednostki 

samorządu terytorialnego do końca marca 2015r. mają dostosować budżet do tych 

wydatków tak, aby planowane wydatki były nie mniejsze, niż te, które są 

wyznaczone w subwencji oświatowej, czyli nie mniejsze niż ta kwota 2.072.751,00 zł. 

Przeliczenie i wyodrębnienie tych zadań w subwencji oświatowej jest dla 41,952 

przeliczeniowego ucznia niepełnosprawnego. W związku z tym wszystkie koszty, 

które były bezpośrednio związane z dotacjami dla placówek, dla których 

organizatorem nie jest gmina, zostały przesunięte do dwóch działów klasyfikacji 

budżetowej związanych z organizacją i kształceniem dla tych dzieci rozdz. 80149 i 

80150. Analogicznie koszty bezpośrednie występujące w gminnych placówkach 

oświatowych dot. zarówno wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

jak i bezpośrednich kosztów w zakresie zakupu pomocy naukowych i dowożenia 

uczniów, zostały przesunięte do tych rozdziałów.  

W zakresie załącznika Nr 3 zostały określone zmiany w zakresie dyspozycji 

jednostek pomocniczych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej 

zgodnie ze wskazaniami w zakresie Osiedla Nr 3 i Sołectwa Biała i dotyczą kwoty 

10.500,00 zł. 

Załącznik Nr 4 – zawiera zwiększenie planu przychodów w § 950 o kwotę 

1.238.546,69 zł w zakresie środków pozostałych z roku ubiegłego, jednocześnie 

zmniejsza przychody budżetu z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu o kwotę 

2.437.500,00 zł. Łącznie deficyt zmniejsza się o kwotę 1.198.953,31 zł, co ma 

odzwierciedlenie w nowym planie deficytu określonym w załączniku Nr 5, w 

którym łączny plan deficytu na koniec marca po przyjęciu tej uchwały, będzie 

wynosił 2.952.047.17 zł, przy czym kredytu na sfinansowanie deficytu zostało 

962.500,00 zł. Załącznik Nr 6 - dotyczy przeliczeń w zakresie limitów osiedli i 

sołectw. Zwróciła uwagę, że w sołectwach funkcjonują dwa limity. Zaznaczyła, że 

jeśli sołectwo poprzez zebranie wiejskie nie uchwali funduszu sołeckiego, sołectwo 
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może dysponować limitem w wysokości uchwalonej i przeliczanej przez Radę, co 

jest w tej chwili mylone, że są inne zasady dysponowania tymi środkami. Większość 

małych sołectw fundusz sołecki uchwala i rozdysponowuje poprzez zebranie 

wiejskie, z uwagi, że jest on dużo korzystniejszy niż limit. Natomiast większe 

sołectwa mając wybór, ponieważ mogą korzysta z funduszu sołeckiego lub limitu 

tworzonego na podstawie uchwały Rady, z którego korzysta Biała. Wówczas nie ma 

tych ograniczeń, że trzeba zwoływać zebranie wiejskie, by uchwalić fundusz sołecki i 

go rozdysponować do końca września roku poprzedzającego rok budżetowy, a w 

każdym czasie zadanie, które jest wskazane do realizacji, może być zmieniane 

poszczególnymi kwotami. 

Wiceprzewodniczący Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga – powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015 wraz z 6 

załącznikami głosowało 17 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 39/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobuck 

z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.). 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że jest to kolejna zmiana uchwały o inkasie, 

która dotyczy wyłącznie Sołectwa Przybyłów z uwagi na fakt, że Sołtys został 

wybrany po terminie ostatniej Sesji Rady Miejskiej. 

Wiceprzewodniczący Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga – powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady 

Miejskiej w Kłobuck z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od 

osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.). 

głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 40/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
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Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2015r Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 19 stycznia 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-

2024 Gminy Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak - poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

aktualizacji nakładów finansowych na drogę Smugi II, z uwagi na fakt, że musi 

nastąpić sumaryczny plan wydatków w zakresie zmian w budżecie z zakresem  

limitów wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów T. Wałęga – powiedział, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2015r Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck głosowało 17 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 41/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI /2014 Rady Miejskiej w  

Kłobucku z dnia 30 września 2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 

ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniała, że poprzednia uchwała była podjęta w 2014 

roku. Natomiast niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w zakresie kosztów 

kwalifikujących do zwolnienia poprzez ich ograniczenie do 50% oraz 2.000,00zł na 1 

etat oraz poprzez zwiększenie utrzymania okresu zatrudnienia o 1 rok, który w   

obowiązującej uchwale wynosił 2 lata i zostanie zastąpiony okresem 3 lat.  

Zaznaczyła, że projekt otrzymał pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. Natomiast uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga – powiedział, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

/Za głosowało 13 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących nie było / 

 

Radny A .Tokarz – poinformował o swym negatywnym nastawieniu do zmiany 

poprzedniej uchwały. Uważa, że propozycja zmiany uchwały jest uderzeniem w 

konkurencyjność i atrakcyjność naszej gminy dla przedsiębiorców. Oferta zwolnienia 



 

 36 

z podatku jest znacznie gorsza od oferty gmin ościennych. Przede wszystkim 

Częstochowy, z którą musimy się liczyć, gdyż jest ona największym centrum 

gospodarczym w naszym regionie. Trzeba też zrozumieć, że pomoc tego rodzaju jest 

skierowana w pierwszym rzędzie do przedsiębiorców, którzy muszą najpierw 

zaistnieć, by potem mógł skorzystać beneficjent, jaką jest osoba bezrobotna. Uważa, 

że przedsiębiorcę trzeba przekonać, żeby zatrudnił dodatkowych pracowników z 

gminy. Częstochowa przekonuje lepszą niż Gmina Kłobuck ofertą, dlatego 

przedsiębiorca będzie tam inwestował.  

Zapytał, jakie byłyby ewentualnie zyski dla gminy po okresie obowiązywania 

zwolnienia z podatku, po zastosowaniu tej ulgi, kiedy nastąpiłyby większe wpływy 

do budżetu z tytułu podatku od nowych inwestycji, budowli itd. Zakłada, że 

bezrobotni, którzy zdobyli pracę, ją utrzymają, ponieważ nie wyobraża sobie 

sytuacji, że przedsiębiorca po zaangażowaniu się w projekty biznesowe i po 

zawarciu kontraktów po zakończeniu pomocy zakończy działalność 

przedsiębiorstwa. Uważa, że propozycja uchwały wyrażona projektem uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 w dłuższej perspektywie przyniesie 

straty. Uchwała Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku jest jakby kontynuacją 

poprzedniej Uchwały Nr 28/IV/2007, w której chodziło o zwolnienia z podatku za 

cenę utworzenia nowych miejsc pracy. Przypomniał, że 1,5 roku temu też był zamysł 

wycofania uchwały z obrotu prawnego, ale wówczas zamierzenia burmistrza w tej 

kwestii zostały nie zrealizowane z uwagi na odmienne zdanie ówczesnej Rady 

Miejskiej. Przytoczył kilka cytatów ówczesnych opinii: 

Radny członek Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Zakrzewski był stanowczo 

przeciwny, aby tą uchwałę uchylać. Ulgi nie są aż tak duże, a jest to mechanizm, 

który daje nadzieję na powstanie nowych miejsc pracy, dodatkowe zatrudnienie. 

Uważa, że uchwała powinna nadal funkcjonować. Uchwała ta nie daje wielkich 

oszczędności, ale daje nadzieję, że ktoś z tej ulgi skorzysta, a kilka firm z niej 

skorzystało. Zaznaczył, że była również około 1,5 roku temu publikacja w prasie, 

gdzie została zacytowana wypowiedź ówczesnego Radnego J. Zakrzewskiego "lepiej, 

żeby te ulgi obowiązywały, ponieważ czymś trzeba inwestorów przyciągnąć”. 

Zwrócił się do radnych by wzięli pod uwagę argumentację ówczesnego Radnego J. 

Zakrzewskiego, którego wówczas argumentacja była słuszne, a nie słuchali obecnej 

argumentacji Burmistrza J. Zakrzewskiego, która jest niesłuszna. Powiedział, że 

zrodził się paradoks.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zaznaczył, że aby ta uchwała była bardziej precyzyjna i 

nie budziła większych kontrowersji, poprosił, o wprowadzenie autopoprawki w § 1 

ust. 2 poprzez dodanie na końcu zdania wyrazu miesięcznie. Cały zapis brzmiałby 

następująco: Kosztem kwalifikującym do zwolnienia jest 50% kosztów określonych 

w ust. 1 i nie więcej niż 2.000,00 zł na 1 etat miesięcznie". 

Wprowadzenie tej poprawki, wyjaśniłoby sugestię Radnego A.Tokarza, że niejako 

uchwała Rady Miejskiej w Częstochowie jest lepszą uchwałą od naszej. Natomiast 

osobiście nie zgadza się z sugestią radnego z dwóch powodów, dlatego, że uchwała 
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Rady Miejskiej w Częstochowie dot. strefy ekonomicznej, której gmina nie posiada, 

oraz, że mówi ewidentnie o nowych firmach i nowych miejscach pracy. Natomiast 

nasza uchwała dotyczy również tych firm, które już działają na naszym terenie, czyli 

jest szersza. Ówczesny Radny J. Zakrzewski miał rację i Burmistrz J. Zakrzewski też 

ma rację, ponieważ tamta uchwała, o której mówi i cytuje radny, dotyczyła uchwały 

zbiorczej, która mówiła o zatrudnieniu i inwestycjach. Dlatego w tym stanie ona była 

korzystna, bo dawała jakąkolwiek możliwość przedsiębiorcom do ulg. Dzisiaj są 

dwie nowe uchwały niezależne, czyli jedna dotycząca inwestycji bezpośrednich tj. 

rozbudowy firmy, bądź budowy nowej, a druga uchwała dotyczy bezpośrednio 

zatrudnienia. Dla tego nie zgadza się z tym, że jest ona lepsza, a szczególnie w tych 

zmianach, które są wprowadzane, bo jak słusznie radny zauważył, nie trzeba być 

wybitnym ekonomistą, żeby rozróżnić 10.000,00 zł przez 2 lata, niż 24.000,00 zł przez 

2 lata. Natomiast ograniczenie jest, dlatego, że nie mamy gwarancji, że to nasi 

mieszkańcy będą zatrudnieni w tych firmach, bo takich gwarancji nikt nam nie da i 

nie mamy takiego prawa żądać w przypadku udzielania takich ulg. Zwolnienie z 

podatku będzie ulgą dla przedsiębiorcy z naszych środków budżetowych i 

podatków, które płacą mieszkańcy naszej gminy. Zaznaczył, że największe 

bezrobocie jest wśród mało wykwalifikowanej kadry, czy w zawodach nie 

wymagających wyższych kwalifikacji gdzie, wynagrodzenie za wykonywaną pracę 

nie jest zbyt wysokie, więc ulga na tego pracownika jest adekwatna dla stworzenia 

takiego miejsca pracy, tym bardziej, iż nie ma gwarancji, że będzie to nasz 

mieszkaniec. Przytoczył przykład zastosowania pierwszej pełnej ulgi, z której 

skorzystał przedsiębiorca, a która pokazuje ten mechanizm, gdzie nie ma większego 

efektu zatrudnienia, gdzie powstał nowy obiekt, ale nie mamy gwarancji, że stary 

obiekt zostanie rozebrany. Uważa, że trzeba wyważyć wszystkie argumenty. 

Oczywiście zgadza się z Radnym A. Tokarzem, że oferta Częstochowy jest 

pełniejsza, ponieważ zwalnia całkowicie z podatku, ale tylko w strefie ekonomicznej, 

gdzie obowiązują całkowicie inne przepisy rządowe. 

Radny A. Tokarz – Uważa, że tym bardziej powinniśmy być konkurencyjni. 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że już bardziej konkurencyjni nie możemy być. 

Tam jest wyraźny zapis: jeden rok - do 5 miejsc pracy, 3 lata - powyżej 5 miejsc pracy, 

5 lat - powyżej 15 miejsc pracy, czyli jest to stopniowanie. W sytuacji, gdzie my 

dajemy nieograniczoną możliwość ulgi związanej z zatrudnieniem, praktycznie 

przez te 2 lata, to przedsiębiorca może nam wykazać 5 osób zatrudnionych najlepiej 

zarabiających i weźmie całą pulę środków. W sytuacji, gdzie zatrudni 15 mało 

zarabiających, wtedy też weźmie tą całą pulę, ale musi też zatrudnić całą tą ilość 

pracowników. Tutaj też nie mamy gwarancji, że będą to nasi mieszkańcy. Uważa, że 

jest to takie wypośrodkowanie, między tym, co jest interesem przedsiębiorcy, aby też 

ta ulga nie dotykała mieszkańców nie dając miejsca zatrudnienia, bo takiej gwarancji 

nie mamy. Natomiast nie możemy mierzyć się z Częstochową, która ma strefę 

ekonomiczną i oprócz ulg podatkowych, ma ulgi w PIT i CIT. Dzisiaj mamy dwie 
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uchwały, które dają możliwość przedsiębiorcy rozwinięcia się, nawet nie 

zatrudniając nikogo. Częstochowa nie ma takiej uchwały ma uchwałę zbiorczą, która 

mówi o zwolnieniu w przypadku zatrudnienia pracowników, a nie budowy zakładu. 

Uważa, że jak zakład się rozbudowuje, to niekoniecznie musi zatrudnić 

pracowników, ale zwiększy potencjał budowlany, co w przyszłości przyniesie 

konkretne dochody gminie. 

Radny A. Tokarz – uważa, że najpierw musi zaistnieć przedsiębiorca, który 

podyktuje pewne warunki, który otrzyma tą dotację. Natomiast po 

przeanalizowaniu kwoty 4.000,00zł, wyliczył, że gdyby wszystkie obciążenia spadły 

tylko na pracownika to na rękę dostałby tylko 1.957,56zł, czyli 49% wynagrodzenia 

brutto. Natomiast skoro nasza pomoc jest skierowana nie tylko dla mieszkańców 

Kłobucka a również do innych beneficjentów z innych terenów, zapytał Burmistrza, 

czy posiada jakieś dane statystyczne, z których wynika, że nasi mieszkańcy 

korzystają z podobnych programów i podobnej pomocy w ościennych gminach.  

Skarbnik K. Jagusiak – z uwagi, że są nowi Radni, którzy być może nie znają drugiej 

obowiązującej już uchwały poinformowała, że istnieje jeszcze jedna uchwała, która 

daje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku, gdy przez 

przedsiębiorcę zostanie zakupiony u nas grunt, wybuduje budynek bądź budowlę i 

poprowadzi działalność gospodarczą. Oprócz tego, że istnieje zwolnienie z podatku 

od nieruchomości wynikające z zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, że 

do końca roku nowa rzecz nie jest opodatkowana, to ten przedsiębiorca jeszcze ma 

prawo do zwolnienia przez 2 lata. Tylko z tego tytułu, że kupił grunt i wybudował, 

albo, że ma grunt i go rozbudował, to z części rozbudowanej też ma ulgę. Natomiast 

uchwała, która jest przedmiotem dzisiejszych obrad skierowana jest do nowych 

przedsiębiorców i również do przedsiębiorców, którzy już istnieją i mówi: 

prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Gminy Kłobuck, zwiększysz zatrudnienie, 

masz ulgę, tylko trzeba pokazać poprzez średnią zatrudnienia z ostatnich lat, że to 

zatrudnienie zostało zwiększone, więc niekoniecznie musi zainwestować w gminie 

Kłobuck, żeby tą ulgę dostać. Natomiast, aby dwie ulgi mogłyby spółistnieć ze sobą 

muszą zostać trochę ograniczone skutki finansowe dla budżetu, jeśli chodzi o 

zatrudnienie.  

Radny W. Dominik – rozumie, że przedsiębiorca może łącznie skorzystać z dwóch 

zwolnień chwilą, gdy rozbuduje i zatrudni pracowników. Zapytał, czy wiele mamy 

takich przypadków i jakie przewidujemy skutki finansowe z tego tytułu. 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że trudno przewidzieć ile zostanie złożonych 

wniosków. Na dzień dzisiejszy został złożony jeden duży wniosek gdzie 

przedsiębiorca skorzystał z ulgi z tytułu rozbudowy ze skutkiem finansowym 

160.000,00 zł i z tytułu zatrudnienia 200.000,00 zł 
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Za przyjęciem projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI /2014 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych 

miejsc pracy wraz z wprowadzona autopoprawką głosowało 15 radnych, 1 osoba 

głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 42/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych 

dzierżawców. 

Kierownik GPN A. Jagielska – poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kłobuck tj.: 

-  nieruchomości położonej w Kłobucku, obręb Zagórze przy ul. Topolowej o pow.  

   0,0134 ha, stanowiąca część nieruchomości ozn. Nr 1061, z przeznaczeniem pod  

   ogrody przydomowe, 

-  nieruchomości położonej w Gruszewni o pow. 0,3080 ha ozn. Nr 17 z  

   przeznaczeniem pod uprawy polowe. 

Przewodniczący Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik – 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

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

dotychczasowych dzierżawców głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 43/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 13 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – wyjaśniła, że niniejszy projekt uchwały 

dotyczy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kłobuck położonej w Kłobucku przy ul. Kasztanowej, stanowiącej pas gruntu o 

szerokości od 2,80m – do 3,30m, długości ok. 33 m na nieruchomość stanowiącą 

własność osoby fizycznej, na której urządzony został rów przydrożny wzdłuż ul. 
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Kasztanowej. Zamiana nieruchomości umożliwi poszerzenia drogi gminnej ul. 

Kasztanowej w Kłobucku do wymaganych parametrów. Z wnioskiem o nabycie 

nieruchomości gminnej opisanej w uchwale wystąpił właściciel nieruchomości ozn. 

Nr 5640/3 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 44/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt 14.  

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wydział OR A. Wierus – poinformował, że niniejszy projekt uchwały zakłada 

utworzenie w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odrębnego 

zamkniętego obwodu głosowania Nr 16 w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, przy 

ul. 11 Listopada 5E .  

 

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 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głosowało 16 radnych głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 45/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 15 

Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

Wydział OR A. Wierus – przypomniał, że Gmina Kłobuck została podzielona na 15 

stałych obwodów głosowania. Z uwagi, że lokal usytuowany w siedzibie Zarządu 

Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, przy ul.11 Listopada 26 Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 13, w której głosowanie odbywa się dla mieszkańców Osiedla 

Nr 1 "Północ" w Kłobucku, częściowo nie spełnia ustawowych wymogów 

dotyczących funkcjonowania lokalu wyborczego, (lokal jest stosunkowo mały, brak 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych, mała ilość parkingów dla wyborców). W 
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związku z powyższym z uwagi, że uwarunkowania przemawiają za koniecznością 

dokonania zmiany jej siedziby zachodzi konieczność utworzenia lokalu wyborczego 

w Zespole Szkół Nr 1 ul. Zamkowa 6. Proponowana zmiana uwzględnia interes 

publiczny, jakim jest sprawne przeprowadzenie wyborów.   

Przewodniczący Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T Kasprzyk – powiedział, że komisja  

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny W. Dominik – rozumie, że w Zespole Szkół Nr 1, będą jednocześnie  

funkcjonowały dwie oddzielne komisje. Zapytał, czy zostały przeprowadzone 

konsultacje z mieszkańcami o zamiarze zmiany lokalu, ponieważ poprzednie 

wybory odbyły się z naruszeniem interesu publicznego, jaki jest sprawne 

przeprowadzenie wyborów.  

Wydział OR A. Wierus – odpowiedział, że zmiana lokalu została zaproponowana z 

uwagi na zgłaszane przez wyborców zastrzeżenia odnośnie lokalu wyborczego. 

Natomiast, aby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania z propozycją 

zmiany siedziby lokalu wyborczego informacja została opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 47/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 16 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/VI/2015r Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 11.02.2015r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. 

Kierownik Wydziału GOR M. – poinformowała, że zmiany w ustawie o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach, które zostały opublikowane 17.01.2015r, a weszły w 

życie z dniem 01.02.2015r wprowadziły dość duży chaos w systemie gospodarki 

odpadami, ponieważ ustawodawca nie zadbał o ustalenie okresu przejściowego 

między innymi dla art. 6k ust. 1 który mówi, że rada gminy jest zobowiązana do 

ustalenia zarówno wyboru metody jak stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Dlatego też przedstawiony został projekt uchwały, który przyjął 

opłaty przyjęte przez Radę 11 grudnia 2014r, gdzie ustalono stawkę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w 

wysokości 10,00 zł i pozostawiono opłatę w wysokości 15,00 zł w przypadku braku 

selektywnego zbierania. Jednakże, aby uchwała mogła obowiązywać z datą 1 lutego 
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2015r. winna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

17 stycznia 2015r., co z przyczyn technicznych było niemożliwe. Dlatego też 

proponuje się wprowadzenie mocy wstecznej poprzez zmianę tej uchwały podjętej 

przez Radę Miejską 11.02.2015r. Zwróciła uwagę, że uchwała z 11.02.2015r. nie 

wprowadzała żadnych zmian, czyli nie obciążała mieszkańców dodatkowymi 

opłatami, ponieważ metoda jak i wysokość opłaty była już wcześniej uchwalona (11 

grudnia 2014r.) . Natomiast przedstawiony projekt uchwały nie pozostaje w 

sprzeczności z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/VI/2015 z dnia 

11.02.2015r. dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 

w Kłobucku z września 2010 r. był poddany konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi i w terminie w którym wyłożony był projekt uchwały tj. od 2 marca 

– do 13 marca, żadne organizacje ani też podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego nie wniosły uwag do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji była 

dyskusja odnośnie zwiększenia liczby worków na odpady. Dzisiaj okazuje się, że w 

styczniu przedsiębiorca jednorazowo dał po 2 worki, ale tylko na niektórych ulicach. 

Obecnie, jeśli mieszkaniec wystawi jeden worek, to otrzymuje tylko 1 worek pusty. 

Niemniej jednak nadchodzi okres letni i na odpady zielone będzie potrzebnych 

więcej worków. Uważa, że przedsiębiorca powinien dawać po 2 worki z każdego 

koloru tak jak to zostało zapisane w regulaminie nie patrząc, jaką odbiera ilość.  

Wówczas mieszkaniec mógłby tym sposobem zgromadzić większą ilość worków 

(brązowych) przeznaczonych na odpady zielone na okres letni, kiedy będzie ich 

więcej potrzebował.  

Kierownik M. Kasprzak – zaznaczyła, że należy pamiętać, że w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia publicznego był zapis o tym, że przydział worków będzie 

uzależniony od ilości osób, ale aby ograniczyć koszty worki w pierwszej dostawie 

miały zostać dostarczone w ilości podwójnej, a przy odbiorze mieszkaniec miał 

otrzymywać otrzymywał tyle worków ile wystawi. Przypomniała, że na komisjach 

dyskusja w tej sprawie, gdzie były też słowa sprzeciwu odnośnie wstawienia 

dodatkowych ilości worków, bo była część mieszkańców, która twierdziła, że te 

worki są zupełnie niepotrzebne, ponieważ nie wytwarzają takiej ilości odpadów. 

Dlatego zdecydowano się na wprowadzenie worków na tzw. wymianę tj. 

wystawiamy 2 worki otrzymujemy 2 worki. Tak zostało to zapisane w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia publicznego, a miało to na celu ograniczenie 

kosztów. 
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Radny W. Dominik – powiedział, że zgodnie z regulaminem 2 worki przysługiwały 

dla nieruchomości zamieszkującej powyżej 4 osób w gospodarstwie. Natomiast 

opłata pobierana jest od osoby. Uważa, że w okresie wiosenno-letnim problem się 

nasili, a mieszkańcy będą mocno niezadowoleni z tego powodu. 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – wyjaśniła, że prawdopodobnie cena w 

tym momencie zadowala naszego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, 

ponieważ jeżeli mamy zgłoszenia do Wydziału od mieszkańców, że jest potrzeba 

odebrania większej ilości worków, przedsiębiorca po prostu je odbiera nie 

wystawiając nam dodatkowych faktur. Jeżeli jest taka sytuacja, to po prostu będzie 

rozmawiała z przedsiębiorcą i być może, że w przypadku, gdy tych worków będzie 

większa ilość, a zachowana będzie prawidłowość w selektywnym zbieraniu tych 

odpadów, to prawdopodobnie przedsiębiorca je po prostu odbierze. Przypomniała, 

że PSZOK przyjmuje w nieograniczonej ilości odpady zarówno zielone jak i 

opakowania, butelki typu PET oraz różnego rodzaju odpady, pod warunkiem, że 

odpady mają być selektywnie zebrane i dostarczone na Punkt. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/VI/2015r Rady Miejskiej 

w Kłobucku z dnia 11.02.2015r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty 

głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 47/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 17 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych „ Gminy Kłobuck 

dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

 

Kierownik GOPS K. Janicka – omówiła zmiany, które zostały zawarte zarówno w 

projekcie uchwały, jak również w samym Programie. Zaznaczyła, że są to tylko 

drobne zmiany kosmetyczne, natomiast sama treść nie uległa zmianie. 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

/Za głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało 

się od głosu/. 
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Radny T. Wałęga - ponowił wniosek formalny odnośnie podniesienia ulgi z 30% na 

50% - Załącznik Nr 2 do Programu w zakresie ulg i zwolnień w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Kłobucku oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. 

/Za przyjęciem wniosku głosowało 7 osób, 1 osoba głosowała przeciwko, 5 radnych 

wstrzymało się od głosu/. 

Kierownik GOPS K. Janicka – poinformowała, że zostały przygotowane wyliczenia 

w przypadku wprowadzenia 50% ulgi, jaki to byłby skutek finansowy dla Gminy 

Kłobuck. W przypadku wprowadzenia 30% ulgi tj. skutek finansowy w wysokości 

35.035,20 zł rocznie, natomiast w przypadku 50% - 58.392,00 zł, pod warunkiem 

skorzystania wszystkich rodzin. 

Radny A. Tokarz – poprosił o wyjaśnienie, skoro projekt uchwały rodzi skutki 

finansowe, to dlaczego nie ma kontrasygnaty Skarbnika.  

Skarbnik K. Jagusiak – wyjaśniła, że kontrasygnata Skarbnika jest wtedy potrzebna, 

jeśli dotyczy to zobowiązań finansowych. Natomiast póki, co nie znamy wymiernych 

skutków dopłat do budżetu, a ta dopłata do budżetu, to nic innego, jak ewentualne 

niewykonanie dochodów w zakresie planowanych dochodów OSiR, które mogą 

podlegać zmniejszeniu poprzez zmianę planu. Trudno powiedzieć, czy jest to 

podjęte zobowiązanie finansowe. Zobowiązanie finansowe, które kontrasygnuje 

Skarbnik, musi być rzeczywiście tym zobowiązaniem finansowym, żeby było 

wiadomym, komu i gdzie płacić.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 / za głosowało 7 radnych głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych  

„ Gminy Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” głosowało 12 radnych, 1 

osoba głosowała przeciwko, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 48/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 18 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck na rok 2015r. 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – poinformowała, że przepisy ustawy o 

ochronie zwierząt zobowiązują rady gmin do wypełnienia obowiązku poprzez 

określenia w drodze uchwały corocznie do 31 marca, programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program 
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powinien zawierać zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc opieki w 

schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, odławianie 

bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 

schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 

miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  
 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

/ za głosowało 11 radny głosów, przeciwnych nie było, wstrzymała się 1 osoba/ 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, o jakie koty chodzi przy podejmowaniu interwencji w 

sprawach kotów wolno żyjących. 

Kierownik M. Kasprzak – odpowiedziała, że koty wolno żyjące, to często takie koty, 

które stanowią duży problem w zabudowie wielorodzinnej. Chodzi o to, aby została 

podjęta interweniować w sytuacji, gdy te koty zbytnio się rozprzestrzeniają 

stanowiąc jakąś uciążliwość dla mieszkańców. Generalnie chodzi o usypianie 

ślepych miotów. Jednakże Lekarz Weterynarii musi stwierdzić, że te koty mogą być 

uśpione. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck 

na rok 2015r głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 49/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 19   

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt uchwały uszczegóławia zapisy 

będące w uchwale budżetowej. Przypomniała, że w budżecie została zabezpieczona 

kwota 40.000,00 zł na zakup pojazdu dla Policji. Natomiast projekt uchwały w 

sprawie przekazania środków finansowych dla Policji dotyczy kwoty 36.000,00 zł. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i finansów T. Wałęga – powiedział, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

/Za – głosowało 13radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Radna D. Kasprzyk – zapytała, dlaczego tylko trzy gminy dofinansowują 

samochody dla Policji, skoro powiat liczy dziewięć gmin. Uważa, że gdyby była 

nawet mniejsza pomoc z pozostałych gmin niż z Gminy Kłobuck, to Policja byłaby 

lepiej doposażona. Zaznaczyła, że te pojazdy służą do obsługi całego powiatu.  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że samochód kosztuje 72.000,00 zł, a gmina 

dofinansowuje jego zakup w 50%. Natomiast, nie w gestii Burmistrza jest dociekać, 

dlaczego inne gminy nie przekazują środków.  

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, na skuteczność naszej Policji, która wygląda 

świetnie, w porównaniu z nieskutecznością Policji na terenie Śląska, bo 

wykrywalność przestępstw jest na poziomie przeszło 60%.  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ważne jest, aby skupić się na prewencji. 

Uważa, że jeśli chcemy dobrze w współpracować nad poprawą bezpieczeństwa 

miasta, to ta fachowa pomoc ze strony Policji będzie niezbędna. 

 

Za przyjęciem projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji 

głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od 

głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 50/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 20 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 11 grudnia 2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka. 

 

Skarbnik K. Jagusiak –poinformowała, że projekt uchwały zawiera zmiany, które 

wprowadza się do uchwały Nr 15/OR/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

11.12.2014r w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka celem dostosowania jej 

zapisów do stanu fatycznego wysługi lat. Powyższy projekt uchwały uwzględnia 

przyznanie Burmistrzowi Kłobucka dodatku za wieloletnią pracę, w wysokości 10% 

wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.03.2015r. Zaznaczyła, że dodatek w okresie 

od dnia 5.12.2014r do dnia 01.03.2015r nie był wypłacany z uwagi na niezakończenie 

poprzedniego okresu zatrudnienia uzasadniającego przyznanie wskazanego 

składnika wynagrodzenia.   

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i finansów T. Wałęga – powiedział, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Za przyjęciem projektu w sprawie uchwały nr 15/IV/2014 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka 

głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 51/VIII/2015 z dnia 23.03.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.21.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

Nie zgłoszono. 

 

Pkt.22.  

Interpretacje i zapytania radnych. 

Radny W. Dominik –poprosił o naprawienie rolet na Sali Sesyjnej. 

 

Pkt. 23.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska –poinformowała, kierowników jednostek 

organizacyjnych, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy Kłobuck będzie wymagała i 

przestrzegała obowiązującego terminu składania projektów uchwał tj. 14 dni przed 

terminem Sesji, aby wszystkie materiały 7 dni przed terminem sesji zostały 

przekazane radnym. Natomiast złożony po terminie projekt uchwały, będzie musiał 

być uzasadniony, dlaczego jest wprowadzany w trybie nagłym. Poinformowała, że 

kolejne posiedzenie Sesji planowane jest po 20 kwietnia 2015r.  

Burmistrz J. Zakrzewski – nawiązał do wniosku Wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej A. Tokarza, który wpłynął do Komisji Rewizyjnej. Poprosił o decyzję 

Komisji Rewizyjnej, bo to nie jest tylko kwestia wyboru biegłego/rzeczoznawcy, ale 

jest to kwestia zabezpieczenia środków finansowych. Taka analiza i ocena prawno-

ekonomiczno -finansowa samorządowych podmiotów gospodarczych będzie na 

pewno sporo kosztować, jeżeli ma być rzetelna i pełna. 

Przychyla się do wniosku Radnego W. Dominika, żeby rozpatrzenie tego wniosku 

było po spotkaniu z Przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 

żeby też zobaczyli jak to wygląda, czy ten wniosek nadal będzie podtrzymywany. 

Przypomniał, że była kiedyś powołana taka komisja i w tym czasie był również 

oszacowany majątek i kwota 15.000.000,00zł, jaką musielibyśmy zwrócić PWiK, żeby 

wyjść ze Związku i jakby samodzielnie zarządzać własnym majątkiem. Zaznaczył, że 

ujęcia wody nie są przekazane do PWiK, ponieważ 95% ujęć wody jest własnością 

PWiK, a to, co zostało przekazane, praktycznie to stanowiło tylko i wyłącznie 

niewielki zakres majątkowy. 
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Radny W. Dominik – wyjaśnił, że zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, 

radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy. Natomiast Radna 

Wojciechowska została obarczona takim zadaniem i ma tę rolę utrudnioną. Radny 

sam wybiera, w jaki sposób chce ten mandat wypełniać. Uważa, że można 

oddelegować pracownika, żeby obsługiwał komputer, a radna mogłaby brać czynny 

udział w pracach Rady. 

Wiceprzewodnicząca Rady M. Wojciechowska – podziękowała za troskę 

zapewniając, że obsługa mikrofonów nie jest żadnym utrudnieniem, tym bardziej, że 

przez cały czas jest dostępny obok mikrofon Przewodniczącej. 

Radna B. Błaszczykowska – uważa, że budynek urzędu wymaga kapitalnego 

remontu. W tej chwili petenci biegają po całym Kłobucku (ul. Zamkowa, Osiedle). 

Zdaje sobie sprawę, że od razu uda się tego zrobić. Niemniej jednak, taka rozbudowa 

powinna być ujęta w planach Urzędu, ponieważ Urząd powinien być w jednym 

miejscu by mieszkaniec mógł sprawę załatwić w jednym budynku.  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że już chęć odnowienia elewacji wzbudza 

mieszane uczucia. Uważa, że warto doprowadzić ten budynek do właściwego stanu. 

W tej chwili nie wie czy ZUS nie będzie do sprzedaży i czy nie należałoby się 

zastanowić nad kupnem budynku od ZUS. Wtedy byłoby wszystko skumulowane w 

jednym miejscu. Z pewnością byłoby to korzystniejsze. Niemniej jednak uważa, że 

na razie trzeba przystąpić do remontu budynku urzędu starając się maksymalnie  

ograniczać wydatki eksploatacyjne. Natomiast w ramach wewnętrznych środków 

nie zwiększając wydatków na administrację przystąpić do przeprowadzenia 

remontu wewnątrz budynku.  

Radny A. Tokarz – zwrócił uwagę, aby z jego wniosku o powołanie rzeczoznawcy 

nie wyciągać wniosku, iż miał na myśli wyłączenie Gminy Kłobuck ze struktur 

Związku, ponieważ chodzi tylko o powołanie rzeczoznawcy, który by fachowo 

przyjrzał się, czy istnieją zagrożenia dla mieszkańców Gminy Kłobuck w całym 

spektrum życia społecznego. 

Burmistrz J. Zakrzewski – sądził, że ten wniosek idzie właśnie w tym kierunku, żeby 

sprawdzić, czy jest ekonomiczne uzasadnienie bycia w Związku. Prawnie zostało 

zapisane, że Gmina jest w Związku zgodnie z prawem. Jest Statut, który na pewno 

będzie zmieniany, a który też będziemy opiniować. Natomiast nie widzi żadnego 

zagrożenia dla społeczeństwa. Jeżeli mamy wydać pieniądze na ekspertyzę, to 

chciałby wiedzieć, jaki cel chcemy osiągnąć a nie było to tylko sprawdzeniem 

Burmistrza, co robi w Związku. Chciałby, aby to, co wyniknie z tej analizy, było 

takim odzwierciedleniem, czy jest to korzystne dla nas, nie tylko patrząc na cenę 

wody i ścieków, ale również, jakie korzyści płyną dla Gminy z faktu bycia w 

Związku. Wyjście ze Związku było badane już dość dawno i okazuje się, że nas po 
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prostu na ten moment na to nie stać. Rolą Burmistrza jest tak reprezentować Gminę, 

żeby interesy Gminy były zabezpieczone, nie tylko skupiając się na cenie wody i 

ścieków.  

Radny A. Tokarz – uważa, że jednak warto byłoby mieć opinię rzeczoznawcy. Nadal 

stoi na stanowisku, że mogą istnieć bezpośrednie relacje gospodarcze między gminą, 

a Przedsiębiorstwem bez udziału Związku, który jest postrzegany jako zbędne 

ogniwo. Ponadto lepiej byłoby mieć właściwe przełożenie, wynikające z akcji na 

działanie Przedsiębiorstwa, bo w tej chwili Gmina jest reprezentowana w 1/10, a nasz  

majątek po przeliczeniu na akcje jest znacznie większy.  

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do akcji, to byłby ostrożny, dlatego, że 

jeżeli policzymy majątek, a w tym momencie trzeba byłoby policzyć majątek 

Częstochowy i innych gmin i okazałoby się, że Częstochowa będzie miała 

większościowy pakiet, bo jej majątek jest więcej wart, niż majątek wszystkich 

pozostałych gmin, członków tego Związku. I to jest niebezpieczeństwo, bo wtedy w 

ogóle nie mamy głosu. Dzisiaj w tej konstrukcji mamy 9 członków gmin, dziesiątym 

członkiem jest gmina Częstochowa, która reprezentowana jest przez 5 osób, czyli 

większość mają pozostałe gminy i chcąc walczyć o swój wspólny interes zawsze 

przegłosują Częstochowę. Ponadto w Zarządzie Związku zasiada 2 przedstawicieli 

Częstochowy i 3 przedstawicieli z innych gmin i tu też jest przewaga gmin, nie 

Częstochowy. Natomiast, gdyby były akcje to Częstochowa ma pełny pakiet 

kontrolny i gminy nie miałyby nic do powiedzenia. Akcje są przedłużeniem wartości 

majątku. Jeżeli Częstochowa przewyższa nas majątkiem o ponad 50%, to logiczne 

jest, że będzie miała ponad 50% akcji, czyli ma pakiet większościowy i podejmuje 

decyzje. 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – zwrócił uwagę, że kiedyś był taki głos, żeby 

spróbować zwiększyć naszą reprezentację. W Zgromadzeniu Związku jest 14 osób, 

Prezydent Częstochowy i 4 przedstawicieli wybieranych przez Radę oraz 9 Wójtów i 

Burmistrzów pozostałych uczestników Związku. Natomiast w Zarządzie Związku 

jest 7 osób w tym 2 osoby z Częstochowy, 3 jest uczestników stałych największych 

producentów i odbiorców wody (Kłobuck, Mykanów, Blachowania) i 2 członków z 

pozostałych gmin wybieranych, co kadencję. Uważa, że należałoby poprosić o 

informację, jaki majątek został wniesiony przez poszczególne gminy, ale od 1990 

roku, zarówno Częstochowa jak i pozostałe gminy. Czy byłaby szansa, żeby 

ewentualnie Kłobuck nie był reprezentowany przez samego Burmistrza ale jeszcze 

przez drugą osobę wybieraną przez Radę. Musiałoby to jednak z czegoś wynikać, bo 

statut Związku musi być zatwierdzony bezwzględną większością głosów wszystkich 

Rad gmin, które wchodzą do Związku. Najpierw należałoby mieć wiedzę, jaki 

majątek został przekazany przez gminę, może nawet łącznie z tym, co zostało 

przeniesione z RPGK w latach 90-tych. Generalnie trzeba byłoby to wszystko 

całościowo zbilansować i wtedy zobaczyć czy ewentualnie byłaby szansa 
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występować, aby Gmina Kłobuck była reprezentowana przez 2 osoby. Należałoby 

poprosić o takie materiały, żeby przedstawić Radzie. 

Burmistrz J. Zakrzewski – zaznaczył, że warto jest uczestniczyć w posiedzeniach 

Zarządu i Walnego Zgromadzenia, ponieważ tam zapadają pewne decyzje czy 

rozstrzygnięcia. 

Radny W. Dominik - nawiązał do medialnego przekazu nt. kosztu wody i ścieków, 

tak samo medialne jest powiedzenie, że Wodociągi wykładają 1.000.000,00 zł na 

wymianę wodociągu w ul. Długosza. Żeby mieć realny pogląd na sytuację, 

niezbędna jest analiza finansowa. Podejrzewa, że kwota 1.000.000,00zł nie wystarczy 

na roczne utrzymanie samego zarządu PWiK, a co dopiero 550 pracowników tam 

zatrudnionych. Dlatego trzeba wiedzieć, jakie koszty związane są z utrzymaniem 

tego przedsiębiorstwa, jakie zyski przedsiębiorstwo uzyskuje z tyt. świadczenia 

usług na terenie Gminy Kłobuck i jakie pieniądze z tych zysków generuje na 

inwestycje w naszej gminie. Rzucanie medialnie kwot nie daje prawdziwego obrazu. 

Dopóki nie znamy konkretnych liczb pokazujących całość działalności PWiK nie 

mamy konkretnego rozeznania w tym zakresie. 

Skarbnik K. Jagusiak –powiedziała, że z wniosku Radnego W. Dominika wynika, że 

prosi o globalne kwoty kosztów utrzymania w Spółce. Natomiast z uwagi, że Spółka 

prowadzi również koszty na poszczególne gminy będzie zachodziła konieczność 

wykonania 2 wariantów, czyli globalne koszty + koszty na gminę. Zwróciła uwagę, 

że nie tylko nasza gmina buduje kanalizację. Kanalizację rzędu 50.000.000,00 zł z tego 

samego Funduszu Spójności wybudowały gminy Poczesna i Konopiska i to nie jest 

tak, że my nagle zaczynamy jako Kłobuck przodować w majątku, który obsługuje 

Spółka. 

Radny W. Dominik – poinformował, ze już wystąpił o taką informację publiczną do 

PWiK za 2014 r. w rozbiciu na cały Związek i na Gminę Kłobuck, wtedy będzie obraz 

jak w relacjach z innych gminami wygląda to finansowanie. 

 

Pkt 24. 

Sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poinformowała o następujących 

sprawach  

                     - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła Uchwała Rady Gminy 

                      Świerklaniec w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu 

                      Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu  

                      Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara. 

         -Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 lutego  

          2015 roku w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian  
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          o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w  

          Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara.  

                    - Odczytała pismo II Wicewojewody Śląskiego w sprawie udzielenia  

                      pomocy w powrocie do Kraju Ojczystego naszym Rodakom 

                      zamieszkałym na wschodnich terenach byłego ZSRR. 

                      Pismo zostanie skierowane na wszystkie komisje celem zaopiniowania. 

                   -  poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo z Kancelarii Senatu  

                      Biuro Komunikacji Społecznej Dział Petycji i Korespondencji, 

                      Warszawa informujące, że Komisja Praw Człowieka, Praworządności i   

                      Petycji rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy 

                      ustawodawczej mającej na celu zmianę zasad podziału dochodów 

                      jednostek samorządu terytorialnego. 

                    - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło Pismo ze Śląskiego Urzędu  

                      Wojewódzkiego w Katowicach przypominające o konieczności złożenia 

                      oświadczeń majątkowych za rok 2014 do 30 kwietnia 2015r.  

 

Pkt 25.  

Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1605 zamknęła obrady VIII  

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Protokołowała: 

M. Wrona 

D. Kowalik. 

  
 

      

 
 


