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Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołów z obrad 

     - VIII Sesji z dnia 23.03.2015r. 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

  5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  6. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

  8. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży  

      Pożarnej w Nowej Wsi. 

  9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat  

      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  

      zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2013-2014 

      Programu ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck.  

14. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w  

      Kłobucku.  

15. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego programu wspierania rodziny na lata 

      2012-2014”. 

16. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami 

      pozarządowymi w 2014r.  

17. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli Wydziału 

     Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

18. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

19. Interpelacje i zapytania radnych.  

20. Wolne wnioski i oświadczenia.  

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 
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Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku ( po zmianach)  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołów z obrad 

     - VIII Sesji z dnia 23.03.2015r. 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

  5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  6. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

  8. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży  

      Pożarnej w Nowej Wsi. 

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

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat  

      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  

      zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2013-2014 

      Programu ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck.  

14. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w  

      Kłobucku.  

15. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego programu wspierania rodziny na lata 

      2012-2014”. 

16. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami 

      pozarządowymi w 2014r.  

17. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli Wydziału 

     Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

18. Informacja i wnioski w sprawie repatriantów 

19. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

20. Interpelacje i zapytania radnych.  

21. Wolne wnioski i oświadczenia.  

22. Sprawy różne.  

23. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 
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Pkt.1.  

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska godz. 900 otworzyła posiedzenie 

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

obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego 

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

prawomocnych uchwał. 

 

Pkt. 2.  

Zmiany w porządku obrad. 

 

Radny A. Tokarz – wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji nowego punktu 

- informacja i wnioski w sprawie repatriantów.  
 

Burmistrz J. Zakrzewski - wniósł o wycofanie z porządku obrad sesji 

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pkt 9, a  

  wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

  nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poprosiła o wyznaczenie godziny 

procedowania projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – zaproponowała procedowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck na godzinę 1200. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu informacja i wnioski w 

sprawie repatriantów głosowało 9 radnych, 6 radnych głosowało przeciwko, 3 

radnych wstrzymało się od głosu.  

Punkt został wprowadzony jako pkt 18  

 

Za wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Punkt nr 9 został wycofany  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości głosowało 17 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 9  
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Za wyznaczeniem godziny 1200 do procedowania projektu uchwały w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kłobuck głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba 

wstrzymała się głosu. 

 

 

Za przyjęciem porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wwrraazz  zz  

pprroowwaaddzzoonnyymmii  zzmmiiaannaammii  głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Porządek został przyjęty.  

 

Pkt.3. 

Przyjęcie protokołów z obrad VIII Sesji z dnia 23.03.2015r. 

 

Radny T. Wałęga – wniósł o poprawę zapisu w protokole: 

 w pkt. 7 Interpelacje i zapytania radnych na zapis: 

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

  przedstawicielami GDDKiA; jeżeli się odbyło to z jakim skutkiem. 

- 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. 

W pkt. 17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin wielodzietnych 

„ Gminy Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.  

 

- 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, przy założeniu, że 

   skorzystają wszystkie rodziny. 

  

Za przyjęciem protokołu z obrad VIII Sesji z dnia 23.03.2015r głosowało 19 radnych, 

1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.  

Protokół został przyjęty. 

 

 

Pkt.4.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

 

W zakresie Wydziału GOR 

  - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

                          planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco  
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                          oddziaływać na środowisko polegające na „ przebudowie dwóch  

                          odcinków drogi powiatowej DP nr 2041S relacji Hutka – Kłobuck (Gm.  

                          Wręczyca Wielka i Gminy Kłobuck) „ na długości 3812,43 mb.  

  - przedłożono termin załatwienia spraw dotyczących nałożenia kary za  

                          usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia ( postępowania) z  

                          uwagi na fakt, iż zapisy ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie  

                          przyrody sa niezgodne z konstytucją RP i nie mogą być podstawą  

                          nakładania kar administracyjnych za usunięcie drzew bez  

                          zezwolenia.  

                       - przekazano Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu  

   Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie za 2014r z realizacji  

   zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

                       - w miesiącu marcu firma zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji  

   Nieczystości „ EKO- System” B. W Strach odebrała z terenu Gminy  

   Kłobuck 379,60Mg odpadów zmieszanych oraz 35,74 Mg odpadów  

   segregowanych.  

                        - w wyniku postępowania prowadzonego przez tut. organ usunięte  

   zostały odpady z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i  

    magazynowania tj. nieruchomości poł. w Białej przy ul. Studziennej  

    oraz  w Kłobucku przy ul. Jasnej i Wały.  

 - zobowiązano do niezwłocznego usunięcia odpadów właścicieli  

    nieruchomości poł. w Kłobucku przy ul. Poświatowskiej oraz  

    ul. Wieluńskiej.  

                         - w związku z mającym odbyć się 31.05.br wyborami do Śląskiej Izby  

                           Rolniczej w Katowicach tut. organ przesłał kandydatury do prac w  

                           Komisji Okręgowej Śląskiej Izby Rolniczej.  

              - w dniu 15.04.2015r w związku z uwagami wniesionymi przez  

                           Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 

                           Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,  

                           Delegatura w Częstochowie do profilu wody w Kąpielisku  

                           „ Zakrzew” tut. organ ponownie przesłał projekt uchwały w sprawie  

                            określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2015r  

                            na terenie Gminy Kłobuck celem zaopiniowania do:  

                             - Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  

                               Delegatury w Częstochowie. 

      -  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku: 

                            -  Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

       - Gmina Kłobuck zgłosiła udział we wspólnym postępowaniu  

                               przetargowym na rok 2016 dotyczącym wyłonienia sprzedawcy  

                               energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii  

                               elektrycznej oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych 

                               znajdujących się na terenie gminy. Grupa zakupowa utworzona  

                               jest na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi  
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                             Miasta Lublin. 

     - w związku z dobudową punktu poboru Kłobuck ul. Akacjowa  

                              zobowiązano Tauron Sprzedaż Sp. zoo. oraz Tauron Dystrybucja  

                              S.A uaktualnienie umów.  

      - przesłano do firmy ES- SYSTEM S. A umowę użyczenia  

                              zewnętrznych opraw oświetleniowych LED celem jej podpisania  

                              przez przedstawicieli w/w firmy. W ramach tej umowy firma  

                              zobowiązuje się bezpłatnie użyczyć na okres 12 miesięcy 10 szt.  

                              opraw oświetleniowych LED. Oprawy zostaną zamontowane na  

                              słupach oświetleniowych w Kłobucku przy ul. Szkolnej.  

      - dokonano odbioru prac polegających na wykonaniu napraw  

                              uszkodzonego odcinka kabla oświetleniowego w Kłobucku ul.  

                              3 Maja.  

      - Sąd Rejonowy XI Wydział Karny w Częstochowie na wniosek tut.  

                              organu nałożył karę finansową na właścicieli nieruchomości poł. w 

                              Białej za niewłaściwe pozbywanie się nieczystości ciekłych.  

      - wszczęto z urzędu postępowania administracyjne w sprawie  

                              nakazania wykonania ustawowego obowiązku przyłączenia  

                              zabudowanych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

                              Wydano 7 decyzji umarzających postępowanie z uwagi na  

                              wykonanie obowiązku oraz 6 nakazów.  

  - W dniach od 12.05.2015r do 18.05.2015r przeprowadzona zostanie  

                          kontrola firmy Sita Południe Sp zo.o z siedzibą w Częstochowie przy 

                          ul. Dębowej 26/28 w zakresie: 

             - posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów  

                          komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego  

                          stanu technicznego, 

            - utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do  

                          odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

                          urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

                          nieruchomości.  

             -  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia 

                           pojazdów, 

                       -   zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy 

                           magazynowo -transportowej. 

             -  w związku ze zgłoszoną w dniu 24.04.2015r interwencją radnego A.  

                           Tokarza w sprawie niebezpiecznych przewodów znajdujących się na  

                           słupie oświetlenia ulicznego Kłobucku przy ul. Wyszyńskiego  

                           informuje, że w tym samym dniu pracownicy Tauron Dystrybucja  

                           S.A na wniosek gminy zabezpieczyli przewody latarni.  

   - na miesiąc lipiec 2015r zaplanowano czyszczenie pojemników na  

                           odpady komunalne przez „EKO –SYSTEM” Stosowny komunikat  

                           został umieszczony na stronie internetowej urzędu. 
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     - wykonana została analiza stanu gospodarki odpadami  

                              komunalnymi w Gminie Kłobuck za rok 2014. Analiza jest dostępna  

                              na stronie bip urzędu miejskiego. 

      - poinformował, że na terenie Woj. Śląskiego rozpoczęła się akcja  

                              wyłożenia szczepionek dla lisów przeciwko wściekliźnie, która  

                              potrwa do 03.05.2015r.  

 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

 

   - Rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. J.  

      Długosza w Kłobucku oraz przebudowy wodociągu wraz z  

      przyłączami w tej ulicy. Roboty wykonywane są na odcinku od  

      skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul.  

      Jasną. Wykonawcą inwestycji jest Firma EMBIT Sp. z o.o. z siedzibą  

      w Gruszewni. Koszty robót budowlanych wynoszą: dla Gminy  

      Kłobuck 1.097.495,36 zł, dla PWiK 384.093,67 zł. Termin wykonania  

      robót budowlanych to 30 września 2015 r. Inwestycja pn.:  

      „Przebudowa ul. Długosza w Kłobucku - etap I” jest realizowana  

      z dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy  

      Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność -Rozwój. W 

      dniu 17 kwietnia br. zostały przesłane do Śląskiego Urzędu  

      Wojewódzkiego dokumenty z udzielonych zamówień publicznych  

      do sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.  

      Całkowity koszt zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck to  

      1.107.089,36 zł, w tym kwota dofinansowania to 553.544,00 zł. 

   - W dniu 8 kwietnia br. została podpisana umowa na wykonanie 

      dokumentacji projektowej przebudowy boiska szkolnego oraz  

      odwodnienia  budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku.  

      Wykonawca: DWK projekt Wojciech Kulawik z siedzibą w  

      Częstochowie. Koszt wykonania dokumentacji to 10.824,00 zł.  

      Termin realizacji 30 września 2015 r. 

   - W dniu 8 kwietnia br. została podpisana umowa na  

      „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Kłobuck".  

      Wykonawca: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”  

      S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca udziela ochrony  

      ubezpieczeniowej Gminie Kłobuck na okres 24 miesięcy. 

                          - Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ul.  

                             Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku”. W ramach tej inwestycji  

                             zakończano budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej  

                             w ul. Poprzecznej. Wykonano również odcinek kanalizacji  

                             deszczowej w ul. Teligi. Inwestycja jest realizowana  

                              z dofinansowaniem w ramach RPO WSL 2007-2013.  

                             W dniu 9 kwietnia br. został złożony wniosek do Urzędu 
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                              Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o płatność pośrednią  

                               oraz o płatność zaliczkową. Wysokość wnioskowanej zaliczki to 

                               1.015.446,66 zł.  

     - W dniu 13 kwietnia br. otrzymano z PWiK w Częstochowie: 

           - warunki techniczne projektowania i realizacji budowy sieci  

              wodociągowej w ul. Gościniec i Podleśnej w Nowej Wsi, 

           - warunki techniczne projektowania i realizacji budowy sieci 

              kanalizacji sanitarnej z przyłączem do bazy sportowej w  

              Łobodnie, 

           - warunki techniczne projektowania i realizacji budowy  

              kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji zlokalizowanych  

              przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku.  

              W najbliższym czasie zostaną ogłoszone zamówienie na  

              wykonanie dokumentacji projektowych na ww zakresy. 

      -  W dniu 28 kwietnia br. zostało ogłoszone postępowanie o  

          udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  

          dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego  

          przy ul. Zagłoby w Gruszewni oraz na budowę oświetlenia  

          ulicznego przy „łączniku” pomiędzy ul. Nadrzeczną i ul.  

                                  Sienkiewicza w Łobodnie. Termin złożenia ofert: 11 maja 2015 r.        

                             -   W dniu 30 marca br. został złożony wniosek do Urzędu  

                                  Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o płatność 

                                  końcową dla zadania pn.: „Dostawy i roboty budowlane  

                                  dotyczące utworzenia parku fitness w Kłobucku przy  

                                  ul. Spacerowej” . Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem  

                                  w ramach PROW 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji to  

                                  88.349,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 50.000,00 zł. 

                     -  W dniu 30 marca br. został złożony wniosek do Urzędu  

                                  Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o płatność  

                                   końcową dla zadania pn.: „Zagospodarowanie części parku pn.  

                                  Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont  

                                   alejki parkowej”. Inwestycja była realizowana  

                                   z dofinansowaniem w ramach PROW 2007-2013. Całkowity  

                                   koszt inwestycji to 90.234,42 zł, w tym kwota dofinansowania  

                                   to 50.000,00 zł. 

                                - Zakończono roboty budowlane dotyczące inwestycji pn.:  

                                   Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na 

                                   Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap I”. Wykonawca  

przygotowuje materiały do odbioru końcowego. 

                                -  Trwa ankietyzacja mieszkańców Gminy Kłobuck w ramach  

 projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej  

 dla Gminy Kłobuck” Projekt jest realizowany  

z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego  
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  Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wykonawca: Centrum  

  Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Orzesza.  

 

W zakresie Wydziału  Or 

 

  - w dniu 17.04.2015r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie 

                          publiczne poza ustawą prawo zamówień publicznych na roboty 

                          budowlane obejmujące wykonanie instalacji przeciwpożarowej i  

                          hydrantowej budynku Urzędy Miejskiego w Kłobucku. Wpłynęło 7 

                          ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo  

                          Usługowo- Handlowe INSTANT  T. Krysiak ze Złochowic cena ofert  

                          42.445,00 zł brutto.  

             -w dniu 24.04.2015r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie 

                          publiczne poza ustawą prawo zamówień publicznych na świadczenie  

                          usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót  

                          budowlanych obejmujących wykonanie instalacji przeciwpożarowej  

                          hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Wpłynęło 5  

                          ofert najkorzystniejszą ofertę złożył M. Zielonka z Kłobucka kwota  

                          2.000,00zł brutto. 

 

  

W zakresie WYDZIAŁ GPN         

 I. Sprawy dot.  Gospodarki nieruchomościami 

NABYCIE : 

           - w dniu 31 marca , w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku nr  

  32/VI/2015 z 11.02.2015r,  nabyto  w drodze darowizny działkę gruntu nr  

  523/4  o pow.  0,0341ha, stanowiąca przedłużenie drogi gminnej ul. Parkowej  

              w Białej,  

            - dniu 10.04. 2015r. Wojewoda Śląski -  decyzją wydaną  na podstawie art. 18 

              ust 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r- Przepisy wprowadzające ustawę 

              o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych    

              stwierdził nabycie przez Gminę  Kłobuck  z dniem  27.05.1990r. własności   

              nieruchomości położonych w Kłobucku  o łącznej powierzchni  2176 m2,  

              ozn. nr 585/1, 585/2, 692/2, 763, 780/2 stanowiących drogi gminne: 

              ul. Ciasną , ul. Wąską oraz dwie  drogi wewnętrzne  łączące ul . Kościuszki z  

              ul. Jasną oraz z ul. Kolejową. 

           - w dniu 23.04.2015  otrzymaliśmy od Powiatu Kłobuckiego projekt protokołu 

              uzgodnień, dotyczący  przekazania w drodze darowizny  własności  

              nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki  

              MARTINIQUE INVESTMENT,  położonej w Kamyku, ozn. nr 749/4 i nr  
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               749/6 o łącznej  powierzchni  164m2. Gmina  wnioskowała  w listopadzie  

               2014r o przekazanie tych gruntów z zamiarem urządzenia  na nich chodnika  

               wzdłuż ul. Tuwima w Kamyku ( zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 

                Kłobucku z dnia27 października 2014r). W przesłanym protokole powiat  

                postawił warunek, aby realizacja inwestycji została dokonana do końca  

                2016r. Projekt protokołu zostanie przedstawiony Radcy Prawnemu do  

                akceptacji. Natomiast Powiat Kłobucki  wstrzymał się z merytorycznym 

                rozpatrzeniem propozycji gminy zawartej we wniosku z dnia 23.03.br . o  

                dokonanie zamiany gruntów  tj stanowiącej własność gminy działki o  

                powierzchni  97m2 położonej w pasie drogi powiatowej ul. Szkolnej w  

                Kłobucku na działkę nr 747/38 o pow. 304 m2 położoną  w Kamyku, przy 

                drodze wojewódzkiej stanowiąca własność powiatu. 

 

  ZBYCIE: 

 

 - w dniu 07.04.2015r.zorganizowano pierwszy publiczny przetarg ustny 

    nieograniczony na zbycie z gminnego zasobu  niezabudowanej 

    nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. Poprzecznej (obręb Zagórze) 

    oznaczonej ewidencyjnie nr 375/44 o powierzchni  643m2. 

               Cena wywoławcza ustalona została na 62.500,0zł netto + 23% VAT. 

                Do przetargu przystąpiło  dwóch uczestników, osób nie dopuszczonych nie  

                było. Najwyższa zaoferowana cena  wyniosła  63.130,00zł + 23% Vat  

                (77.649,90zł  brutto) 

 

 Wynajem i dzierżawa : 

 

- poinformował, że nikt nie przystąpił do przetargu zorganizowanego dnia  

             14.04. br.  na wynajem na okres 25 lat nieruchomości położonej w Kamyku,  

              zabudowanej zabytkowym dworem. Stawka wywoławcza miesięcznego  

              czynszu za najem nieruchomości   po oddaniu budynku dworu do użytku po 

              kapitalnym remoncie, została ustalona na 2.500,0zł netto, a w trakcie  

              prowadzenia robót budowlanych budynku  na 100,00zł netto. Przy czym 

              wartość robót netto podlegać miała potraceniu  z wartością netto robót  

              budowlanych  lub zakupu materiałów  przez okres nie dłuższy niż 10 lat. 

- w dniu 15.04.2015r ogłoszono przetarg na wynajem   nieruchomości  

   położonej w Łobodnie, przy ul. B. Prusa zabudowanej kompleksem boksów 

   garażowych i budynkiem administracyjno- biurowym z przeznaczeniem na  

   prowadzenie działalności  nie zaliczanej do mogących pogorszyć stan 

   środowiska. Stawkę wywoławczą  miesięcznego czynszu  za najem 

   nieruchomości ustalono na 1.000,00zł netto. Przetarg wyznaczono na  

   8.05.2015r., a warunkiem jego uczestnictwa jest wpłacenie wadium w  

   wysokości 1.300,00zł w terminie do 14 maja br. 

- w dniu  15.04.2015r  ogłoszony przetarg na wydzierżawienie gruntów pod  
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   uprawy polowe i ogrodnicze położonych w Kłobucku obręb Zakrzew, Osoki  

  Pustkowie , Brody Malina  oraz w Libidzy. Przetarg wyznaczono na  

  18.05.2015r. Ogłoszenia wywieszono na tablicach ogłoszeń  w Urzędzie  

  Miejskim w Kłobucku oraz  BIP  jak również przesłano Przewodniczącym   

  Zarządów Osiedli i Sołtysom  na terenie, których te nieruchomości są  

   położone. 

- Przeprowadzono uzgodnienia z przedstawicielami  ZUS odnośnie   

   wyznaczenia na terenie parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kłobucku  

   jednego miejsca postojowego, z którego korzystać  będą mogły osoby  

   niepełnosprawne (z możliwością korzystania przez klientów zarówno ZUS  

   jak i urzędu). 

  

II Gospodarka Przestrzenna : 

 

- Wszczęto postępowania administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

   celu publicznego: 

              - na wniosek Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  z dnia 1.04.2015 r. dla  

                zamierzenia polegającego na  przebudowie i rozbudowie izby przyjęć oraz 

                dobudowie podjazdu dla karetek w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku na  

                terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1060/3, 1063/5 (obręb Zagórze),  

                1065/7, 1065/11, 1065/12 (obręb Kłobuck).  

            - Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

              - w dniu 25.03.2015r.- na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i  

                Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego dla realizacji S.A. w Częstochowie 

                dla inwestycji polegającej na budowie ok. 65m odcinka  sieci kanalizacji  

                sanitarnej o średnicy Ø 200 mm w Kłobucku , przy ul. Spokojnej  

                (przesunięcie w stosunku do istniejącej sieci  na odległość  ok. od 5 do 10 m  

                na południe)1 

  

Skrócone sprawozdanie 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 27.04.2015r. 

 

- Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłobuck, obręb  Smugi, Kamyk,   

   Borowianka, Łobodno, cz. Kopca:  

   Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej – 111 

   Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które mają  

   stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego – 267 

-  Kanalizacja  sanitarna w miejscowości Biała i cz. Kopca 

   Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej – 86 

   Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które mają  

   stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego – 164 
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 - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłobuck obręb Przybyłów i Libidza. 

   Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej – 37 

   Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które mają   

   stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego - 131 

Łączna liczba podłączonych nieruchomości - 234 

Łączna liczba korzystających osób - 937 

Łączna liczba niepodłączonych nieruchomości -  562 

Łączna liczba osób niepodłączonych - 2875 

Liczba podłączonych osób do kanalizacji stanowi na dzień 27.04.2015 r.  - 24,5%  

realizacji wskaźnika. 

 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, czy remont chodnika przy ul. Długosza w Kłobucku 

będzie dotyczył tylko jednej strony.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że obecnie trwają rozmowy z PWiK nad 

dofinansowaniem remontu chodnika łącznie z wjazdami, ale tylko na odcinku, który 

był wykonany z płytek chodnikowych, obecnie bardzo już zniszczonych.  

 

Radny W. Dominik – wyjaśnił, że głosował przeciwko przyjęciu protokołu, 

ponieważ uważa, że głosowanie było bezzasadne z uwagi, że nie jest znana treść 

dokumentu, która może być zmieniona na wskutek zgłoszonego wniosku radnego. 

W nawiązaniu do przedstawionej informacji Burmistrza poprosił: 

-  o uzupełnienie informacji w kwestii wydanych decyzji nakazujących przyłączenie 

   do sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ ma propozycję na zmobilizowanie  

   pozostałych jeszcze niezdecydowanych osób,  

-  zapytał, czy pan Cieślik wycofał się z pomysłu dzierżawy Dworku w Kamyku. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że obecnie wysyłane są postępowania, 

które zostały wszczęte w stosunku do tych osób, które jeszcze nie przystąpiły do 

podłączeń szczególnie do tej inwestycji. Obecnie została podpisana decyzja, aby takie 

postępowania były wszczynane również do wszystkich właścicieli nieruchomości, 

którzy podlegają temu przyłączeniu.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że do mieszkańca, który wnioskował o tego 

typu postępowanie na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach wiceburmistrz odpowiedział, że cała procedura jest dość skomplikowana z 

uwagi, że zapis ustawy w ust. 7 art. 5 nie definiuje terminu, w jakim zobowiązany 

jest dokonać przyłączenia. Natomiast osobiście uważa, że z uwagi na ważny interes 

społeczny jest to możliwe poprzez zastosowanie art. 108 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego o natychmiastowej wykonalności. 
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Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że to postępowanie da pewną możliwość  

wyegzekwowania podłączenia w sytuacji, kiedy nie będzie to możliwe w sposób 

dobrowolny.  

 

Radny W. Dominik – uważa, że taka decyzja daje bardzo wiele narzędzi, bo gdyby 

taka decyzja stała się prawomocna i byłaby w obiegu prawnym zawsze gmina 

mogłaby wykonać zastępczo zobowiązanie obciążając księgę wieczystą 

zobowiązanego. 

Zakładając sytuacje, że niektórzy będą przeciwni przyłączeniu albo będą jego unikać, 

a może być tak, że część mieszkańców nie będzie stać na wykonanie takiego 

przyłącza, więc byłaby to forma wykonania zastępczego, które usprawniłoby całe 

działanie. Zaznaczył, że biorąc pod uwagę procedury związane z projektowaniem i 

zgłoszeniem, odbiorem i podpisaniem umowy pozostało już bardzo mało czasu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że pomimo, że przez cały czas czekaliśmy, że 

wskaźnik wzrośnie wcześniej już informował, że będą podejmowane takie działania. 

Zwrócił uwagę, że również nie zostanie wykonanych przy współpracy z PWiK 

ponad 100 planowanych przyłączy, ponieważ nie został spełniony warunek, że z 

przedsiębiorcą, który wygra przetarg zostanie podpisanych 50% umów. Obecnie nie 

zostało podpisanych nawet 30%. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – w odniesieniu do nakazu terminu 

przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej wyjaśniła, że rzeczywiście ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje możliwość wszczęcia 

postępowania i wydania decyzji. Natomiast nie ma możliwości, co zostało już 

orzeczone w wyrokach przez Wojewódzkie i Naczelne Sądy Administracyjne, że w 

wydawanych przez burmistrza decyzjach gminy nie mogą określać terminu 

wykonania takiego przyłącza, co nie oznacza, że nie istnieje możliwość rozpoczęcia 

kolejnej procedury. Zwróciła uwagę, że istnieje ustawa o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji i w oparciu, o którą przez burmistrza może zostać 

wszczęte postępowanie wskazujące termin wykonania przyłącza w oparciu o 

wcześniej wydaną decyzję, która będzie miała już status ostatecznej. Z chwilą nie 

wywiązania się przez stronę postępowania z zaleceń zostaje wszczęte postępowanie 

w celu nałożenia kar o charakterze niepieniężnym. Natomiast przywołany przez 

radnego art. nie może na tym etapie i w tej decyzji być podstawą do określenia 

terminu, ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest aktem 

wyższego szczebla i gmina musi opierać się tylko i wyłącznie na działaniach, jakie 

ustawodawca zalecił gminie w tym temacie. Natomiast nie ma potrzeby 

wykonywania żadnych projektów, jeśli do końca października wszystkie osoby 

podłączą się do kanalizacji sanitarnej, ponieważ w ramach realizacji tej inwestycji 

wystarczy zgłoszenie do PWiK. W kwestii wykonania zastępczego poinformowała, 

że jeśli chodzi o sytuację materialną gmina może przejąć ten obowiązek i wykonać 

przyłącze zastępczo za właściciela nieruchomości niemniej jednak kosztami zostanie 
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obciążony właściciel. Zaznaczyła, że koszt wykonanego przyłącza przez właściciela 

we własnym zakresie będzie zawsze niższy od kosztów administracyjnych, jakie 

będą wynikały z procedury urzędowej.  

 

Radny W. Dominik – osobiście uważa, że są przepisy ogólne, które delegują pewne 

czynności, wykonywane przez urząd, ale aktem najwyższego rzędu w postępowaniu 

administracyjnym jest Kodeks Postępowania Administracyjnego w oparciu, o który  

wydawane są decyzje. W odniesieniu do wyroków sądowych w tej sprawie uważa, 

że nasz przypadek jest dość szczególny, dlatego, że wskutek nie podłączenia się do 

kanalizacji sanitarnej części mieszkańców gmina i jej mieszkańcy mogą ponieść  

bardzo poważane koszty  nawet w granicach 20 mln zł.  Przytoczył zapis art. 108 

KPA „ decyzji, od której służy odwołanie może zostać nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę 

zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego 

przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub 

wyjątkowo ważny interes strony”, który może być zastosowany przy zapisach 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyznał rację, że wykonanie 

przyłącza przez mieszkańca będzie tańsze od wykonania zastępczego przez gminę. 

Niemniej jednak może zaistnieć sytuacja, że mieszkaniec nie będzie miał możliwości 

finansowych i nie będzie wstanie wykonać przyłącza, a wówczas będzie istniało 

wyjście z tej sytuacji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg - poprosił o zorganizowanie spotkania z 

radnymi i sołtysami sołectw, w których realizowana była budowa kanalizacji 

sanitarnej z Przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodociągów z terenu Kłobucka. 

Uważa, że takie spotkanie ułatwi przyspieszenie procedury związanej z 

przyłączeniami poprzez dotarcie tych osób do mieszkańców z dodatkowymi 

wyjaśnieniami i przekonaniu tych osób o konieczności wykonania przyłącza.  

 

Radca Prawny W. Balas – w odniesieniu do stwierdzenia przez Radnego W. 

Dominika, że aktem najwyższym w tej sprawie jest KPA wyjaśniła, że aktem 

najwyższej rangi jest Konstytucja, a aktami równymi w obiegu prawnym są  

wszystkie ustawy. Poparła stanowisko kierownika GOR, który stwierdził, że w 

rozwiązaniu tej kwestii podstawą jest ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. Natomiast, jeśli chodzi o rygor natychmiastowej wykonalności organ 

musiałby wykazać w takiej decyzji te ogromne straty. Zwróciła uwagę, że do Organu 

Nadzoru zostało złożonych kilka przypadków spraw podatkowych, które zostały 

uchylone przez SKO mimo znacznych zaległości, ponieważ SKO stwierdziło brak 

podstaw do nadania rygoru. Istnieją sytuacje, kiedy jest możliwość zastosowania 

zastępczego wykonania. Niemniej jednak to zastosowanie będzie obciążało stronę i 

będą duże problemy przytoczyła przykład sprawy, która toczyła się przeszło dwa 

lata. Natomiast zna kilka sytuacji, kiedy nawet w wyznaczonym przez gminę 

proceduralnym terminie osoby, nie są wstanie do wykonania przyłącza z uwagi na 
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problemy finansowe. Osobiście uważa, że nie można narzucać w decyzji tego 

terminu, ponieważ tego będą dalsze konsekwencje. Niemniej jednak ma nadzieję,   że 

osoby mają tą świadomość, że jest to obowiązek do konieczności wykonania 

przyłącza, a gmina ze swej strony będzie postępowała zgodnie z ustawą.   

 

 Radny A. Tokarz – zapytał, gdzie jest publikowana informacja o posiedzeniach 

zespołu do spraw oceny wykonywanych na zlecenie gminy dokumentacji 

projektowej, ponieważ osobiście chętnie przypatrzył by się pracy tego zespołu.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ten Zespół został powołany 

zarządzeniem Burmistrza i pracuje zgodnie z harmonogramem pracy. Posiedzenia 

tego zespołu w celu zaopiniowania wstępnych projektów zwoływane są na wniosek 

kierownika Wydziału IR .  

 

Radny T. Kasprzyk – poprosił o przedstawienie szerszej informacji w kwestii 

projektu oświetlenia łącznika w Łobodnie między ul. Nadrzeczną, a ul. Sienkiewicza.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że z uwagi, że został popełniony błąd we 

wniosku, gdzie wskazany zakres projektu dotyczył nazwy ulicy Polnej, a ten odcinek 

nie ma nazwy przeprowadzono wizję lokalną w terenie. Dlatego też w 

sprawozdaniu została podana informacja, że zakres projektowanego oświetlenia 

będzie przebiegał na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Nadrzecznej w Łobodnie. 

Termin realizacji projektu będzie znany po spłynięciu wszystkich ofert. Niemniej 

jednak nie jest to łatwy odcinek z uwagi, że ten odcinek dzieli przepływająca rzeka i 

prawdopodobnie będzie zachodziła konieczność wykonania tego odcinka metodą 

instalacji ziemnej za pomocą dwóch stacji przyłączeniowych poprzez wykonanie 

dwóch odrębnych odcinków.  

 

Radny W. Ściebura – w nawiązaniu do kanalizacji sanitarnej i jako radny z 

miejscowości Kamyk wie, że mieszkańcy podłączają się do kanalizacji sanitarnej. 

Niemniej jednak będą problemy z 1/3 mieszkańców tj. osobami samotnymi i 

starszymi, których nie będzie stać finansowo na pokrycie kosztów związanych z 

wykonaniem przyłącza do kanalizacji sanitarnych. Zwrócił uwagę, że osoby w 

stosunku, do których zostało wszczęte postępowanie myślą, że będą już ukarane. 

Przyznał, że propozycja spotkania się radnego, czy sołtysa z mieszkańcem w celu 

przekazania dodatkowych wyjaśnień i przekonaniu tych osób o konieczności 

wykonania przyłącza ułatwi przyspieszenie procedury związanej z przyłączeniami. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że osobiście nie zwątpił w mądrość 

mieszkańców, a to postępowanie nie jest tego wynikiem. Niemniej jednak gmina 

musi podejmować pewne działania by w przyszłości nikt nie zarzucił  bezczynności. 

Poinformował, że w miesiącu maju zostanie sporządzona lista właścicieli posesji 

jeszcze nie podłączonych, która zostanie przekazana sołtysom by mogli jeszcze te 
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osoby przekonać do konieczności podłączenia. W nawiązaniu do wskaźników 

dokonanych przyłączy poinformował o znacznym wzroście odnotowanych 

przyłączy w Białej i Kamyku.  

 

Radny Z. Bełtowski – poparł propozycję Wiceprzewodniczącego J. Batóga o 

zorganizowaniu takiego spotkania, ale już w miesiącu maju, aby te osoby jak 

najszybciej zmobilizować do realizacji tych podłączeń i wyjaśnić wiele pojawiających 

się  niejasności związanych z budową tych przyłączy.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że spotkanie zostanie zorganizowane w 

maju, ponieważ w maju zostanie przygotowany kolejny zestaw umów, jakie zostaną 

zawarte z PWiK. Natomiast powstałe niejasności związane z wykonaniem przyłączy 

były, dlatego, że nie doszedł do skutku przetarg organizowany przez PWiK, w 

którym zostały zaproponowane przez firmę bardzo wysokie koszty przyłącza przy 

dofinansowaniu i pożyczce, więc wiele osób po przeliczeniu wykonania przyłącza 

systemem gospodarczym uznało, że wkład własny pokryje koszty przyłącza i 

odstąpiło od podpisania umowy. Na dzień dzisiejszy pozostało tylko wykonanie 

przyłączy we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.  

 

Radny Z. Bełtowski – uważa, że wykazany wzrost wskaźnika przyłączeniowego, 

nastąpił dlatego, że mieszkańcy już nie czekają na wykonanie podłączeń przez 

PWiK, ponieważ zostali pisemnie powiadomieni o wycenie indywidualnego 

przyłączenia. Natomiast zorganizowanie dodatkowego spotkania z właścicielami 

nieruchomości na pewno umożliwi zmobilizowanie pozostałej część mieszkańców 

do wykonania przyłączy. Niemniej jednak na pewno pozostanie część osób, której 

nie będzie stać na wykonanie przyłącza wówczas będzie zachodziła konieczność 

rozwiązania tego problemu.   

 

Radny M. Woźniak – zwrócił uwagę, że chcąc iść w kierunku propozycji radnego W. 

Dominika, aby zwiększyć wskaźnik przyłączeniowy uważa, że można tym osobom, 

których nie stać finansowo na wykonanie przyłącza, pomóc poprzez utworzenie 

funduszu pożyczkowego, wówczas takie osoby miałyby możliwość za poręczeniem 

gminy zaciągnięcia dużo mniejszej pożyczki. Niemniej jednak obserwując wzrost 

dokonywanych przez mieszkańców podłączeń należy wierzyć w mądrość 

pozostałych osób, że jak najszybciej dokonają podłączenia. 

 

Radny W. Dominik – poinformował, że byłby ostatnią osobą, która chciałaby 

zmuszać mieszkańców do poniesienia większych kosztów. Postępowania 

egzekucyjne w administracji wszczynane jest dopiero wtedy, jeżeli nie da się tego 

zrobić w normalnym trybie, więc mówimy tylko o skrajnych przypadkach, kiedy nie 

będzie innej możliwości wykonania tego przyłącza. Uważa, że egzekucja jest 

elementem ostatecznym, ale trzeba mieć to narzędzie by móc taką egzekucję podjąć i 

zrobić to przyłączę za kogoś, a spłatę zobowiązania umożliwić w ratach.  



 

 18 

Zaznaczył, że nie możemy pozwolić na to, aby wszyscy pozostali mieszkańcy gminy 

zapłacili za tych właścicieli posesji, którzy się nie przyłączyli. Natomiast nie 

podejmując żadnych czynności, a wierząc tylko w mądrość ludzi okaże się, że w 

październiku pozostała znaczna ilość osób nie przyłączonych  do sieci kanalizacyjnej. 

 

Radny M. Woźniak – dodał, że już zostały przesłane pewne decyzje, które powinny 

być na tą chwilę wystarczające, aby został uzyskany wymagany efekt. 

 

 Pkt. 5.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Z. Baran – poinformował o następujących 

sprawach: 

 - poprosił o wyegzekwowanie od zarządcy drogi ul. Staszica w Kłobucku naprawy 

   zniszczonego podczas budowy ul. Staszica przy posesjach ozn. Nr 44, 50 i  58  

   chodnika i pasa zieleni, na którym podczas opadów deszczu gromadzi się znaczna 

   ilość wody uniemożliwiająca przejście osobom pieszym.  

-  poprosił o zlikwidowanie nieczynnych szaletów istniejących przy budynku  

   mieszkalnym Nr 5 przy ul. Staszica.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w sprawie poprawy stanu chodnika 

zwróci się z interwencją do starostwa. Natomiast w kwestii szaletów decyzja 

zostanie podjęta po rozeznaniu sprawy. 

 

Prezes Stowarzyszenia „Zajawka” O. Skwara - poinformowała, o pozyskanym w 

formie umowy użyczenia budynku strzelnicy, który jest niezbędny do prowadzenia 

zadań statutowych. Zaprosiła na uroczyste otwarcie, które odbędzie się w dniu 

23.05.2015r. Poinformowała, że remont budynku prowadzony jest własnym 

sumptem i własnymi siłami. Niemniej jednak są otwarci na wszelką pomoc z 

różnych stron. Zaznaczyła, że Stowarzyszenie będące głosem ludzi młodych 

wypełniających lukę na wydarzenia, jakich mieszkańcy się domagają zajęło 3 miejsce 

w ogólnopolskim konkursie pn. „Mieszkam tu! Mądre pomysły na mądre miasto”, 

który został zorganizowany przez Portal samorządowy przy współpracy z 

Ministerstwem Rozwoju Infrastruktury pod patronatem Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że pomoc przez gminę została 

zadeklarowana już wcześniej, dlatego też została podpisana umowa użyczenia z 

dyrektorem OSiR. Pogratulował zajętego w konkursie miejsca i podziękował za  

promowanie naszego miasta i gminy. 
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Sołtys z Kopca A. Rokita – poprosiła, aby posiedzenia Sesji nie były organizowane w 

dni targowe tj. środy, a były organizowane w wyznaczonym już na stałe dniu 

tygodnia. Zapytała, kiedy będzie realizowana naprawa drogi od Olszowca.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – w odniesieniu do terminu sesji i wyznaczenia 

dnia innego niż środa odpowiedziała, że oprócz próśb to są jeszcze inne okoliczności, 

które również ważą o terminie zwołania sesji. Przyznała, że najlepszym dniem do 

organizowania posiedzeń Sesji byłby wtorek z uwagi, że dłużej pracują pracownicy 

urzędu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w ciągu dwóch tygodni ZDiGK 

przystąpi do remontu dróg. 

 

Mieszkaniec Kłobucka Cz. Gizler – poinformował o nieprawidłowym skasowaniu w 

dniu 22.04.2015r przez inkasenta osoby handlującej na targowisku miejskim w 

Kłobucku zajmującego pod handel trzy miejsca Nr 32, 33 i 34. Zaznaczył, że mimo 

zgłoszonej interwencji funkcjonariuszom policji, kontrola nie została 

przeprowadzona, a sam został zastraszany, szarpany i prowokowany do 

zatrzymania za zakłócanie spokoju, by w tym czasie inkasent miał czas na pobranie 

od tej osoby brakującej część by sprawa została zatuszowana. Zwrócił uwagę, że 

opłata przez inkasentów nieprawidłowo pobierana jest od roku. Zaproponował 

zmianę inkasentów na targowisku miejskim w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformowała, że podczas przeprowadzonej kontroli na 

targowisku miejskim w Kłobucku, podczas stwierdzonych nieprawidłowości 

inkasenci zostali ostrzeżeni, że przy ponownym stwierdzeniu tych nieprawidłowości   

otrzymają zwolnienia.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian – wyjaśnił, że w tej kwestii była dwukrotnie 

przeprowadzona rozmowa z panem Cz. Gizlerem. Przyznał, że faktycznie istnieje 

problem i ten temat powinien zostać omówiony szczegółowo na posiedzeniu komisji. 

Zaznaczył, że praca inkasentów będzie częściej kontrolowana.  

 

 Naczelnik Prewencji KPP pod inspektor A. Tobolski – poinformował, że nie ma 

wystarczających materiałów do formowania zarzutów w stronę policji jako instytucji. 

W kwestii wspomnianej interwencji, poinformował, że interwencja podjęta została 

przez policjantów z własnej inicjatywy, ponieważ na terenie targowiska doszło do 

zakłócenia ładu i porządku. W toku tej interwencji świadkowie zostali 

wylegitymowani, a całe zdarzenie zostało udokumentowane przez funkcjonariuszy 

policji w notatnikach służbowych, a strona, która wywołała tą sytuację została 

pouczona o spowodowaniu zakłócenia w trybie art. 51 §1 Kodeksu Wykroczeń. W 

kwestii zarzucania sposobu pobierania opłat wyjaśnił, że w tym przypadku tylko i 

wyłącznie zarządca obiektu, terenu ma prawo do wyboru swoich pracowników do 
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pobierania opłat i do ich rozliczania z powierzonych i wykonywanych obowiązków. 

Zaznaczył, że w tym przypadku interwencja przez policję została przeprowadzona 

prawidłowo, a nawet wzorowo. Natomiast, jeśli mieszkaniec uważa, że 

funkcjonariusze policji postąpili niewłaściwie istnieje możliwość zgłoszenia skargi do 

Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, a o trybie jej załatwienia skarżący 

zostanie poinformowany. Zwrócił uwagę, że formułowanie zarzutów o tuszowaniu 

dowodów jest poważnym zarzutem w stosunku do Organu Policji, a takie 

zachowanie może zostać objęte ściganiem z urzędu.  

 

Sołtys z Borowianki K. Soboniak – poprosił o podjęcie działań w celu  

odprowadzenia wody z drogi Gościniec Borowianka, Nowa Wieś, której zastój 

powstał wskutek jej wykorytowania.  Zaznaczył, że tą drogą dojeżdżają na rowerach 

dzieci do szkoły, a mieszkańcy do Kamyka. W nawiązaniu do drogi w kierunku 

Olszowca zaproponował, aby do jej naprawy został wykorzystany frez. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – w odniesieniu do drogi Gościniec w Nowej Wsi  

odpowiedział, że aby nie stała woda na drodze na prośbę kilku mieszkańców zostało 

ścięte pobocze, droga została wyprofilowana i woda będzie spływała do rowu. 

Potwierdził, że w ciągu półtora tygodnia ZDiGK przystąpi do naprawy dróg tj. ul 

Olszowiec, Spacerowej i ul. Stawowej.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Z. Baran – w odniesieniu do kanalizacji 

sanitarnej poinformował, że otrzymał pisma od mieszkańca ul. Reja nr 30, 34, w 

którym proszą o przedłużenie linii kanału sanitarnego na bocznym odcinku ul. Reja 

deklarujących z chwilą jego wykonania gotowość do podłączenie odpływu ścieków z 

własnych posesji do głównej sieci instalacji miejskiej. Zwrócił uwagę, że Ci 

mieszkańcy otrzymali pisemną odpowiedź z Urzędu, że realizacja powyższego 

zadania nie jest przewidziana, ponieważ na ten cel nie zostały zabezpieczone w 

budżecie środki finansowe. Zapytał, czy istnieje możliwość zrealizowania tej 

inwestycji, ponieważ jest to odcinek 20 m. Zaznaczył, że pismo od mieszkańców 

zostanie przekazane jako prośba mieszkańców.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że została udzielona odpowiedź zgodna z 

prawdą. Zwrócił uwagę, że ten odcinek nie został nawet zaprojektowany i 

uzgodniony z PWiK, aby mógł być wykonany.  

 

Sołtys z  Łobodna B. Ziętal – poinformowała o konieczności naprawy dróg ul. 

Witosa, Słonecznej i ul. Prusa  w Łobodnie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przyznał, że ul. Witosa w Łobodnie jest po każdych 

opadach drogą nieprzejezdną, ponieważ jej nawierzchnia zostaje wypłukana przez 

spływające po niej wody z pól. Zwrócił uwagę, że dopóki nie zostanie wybudowana 
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ul. Prusa i ul. Witosa wraz z odwodnieniem stan drogi nie ulegnie poprawie. 

Natomiast, jeśli chodzi o ul. Słoneczną jej nawierzchnia zostanie wyremontowana.     

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz – poinformował o następujących 

sprawach: 

 -  zwrócił uwagę, na parkujący  od pół roku na parkingu przy wspólnocie  

    mieszkaniowej  Nr 3 i 5 pojazd samochodowy na czeskiej rejestracji – poprosił o  

    sprawdzenie legalności tego parkowania, a jeżeli jest ono prawnie nie dozwolone    

    w imieniu mieszkańców poprosił o jego usunięcie. 

-  poprosił o nakreślenie oczekiwań burmistrza co budżetu osiedla w kontekście   

   Programów rewitalizacji czy gospodarki niskoemisyjnej. Pozyskana informacja 

   będzie potrzebna Zarządowi Osiedla przy podziale środków osiedlowych. 

  

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do programu rewitalizacji i programu 

niskiej emisji poinformował, że budżet osiedla jest mikronowym wkładem w tą całą 

inwestycję. Niemniej jednak mówiąc o wymianie oświetlenia osiedle może wspomóc 

tą inicjatywę własnymi środkami, ponieważ rozbudowa nie została ujęta w tych 

programach i będzie realizowana w ramach własnych środków budżetowych gminy.  

Natomiast osobiście nie chciałby narzucać Zarządom Osiedli, na jaki cel mają 

przeznaczać własne środki osiedlowe, a chciałby, aby to były suwerenne decyzje 

zarządów osiedli. Tym bardziej, że ostatnio została z udziałem Dyrektora ZDiGK 

przeprowadzona wizja lokalna na osiedlu i przewodniczący osiedla doskonale wie, 

co jest najpilniejsze do zrobienia na osiedlu, a po sprawdzeniu czy realna jest 

realizacja tego zadania dopiero wówczas przeznaczyć na ten cel środki osiedlowe. 

Natomiast mówiąc o Programie niskiej emisji jest to rok 2016-2017 i dzisiaj trudno 

jest przewidzieć pewne działania, kiedy budżet osiedla jest do wykorzystania w tym 

roku.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz – zwrócił uwagę, że intencją 

wypowiedzi było poznanie pewnych wizji burmistrza na przyszłość by 

podejmowane działania zarządów osiedli były jak najbardziej słuszne. Doskonale 

pamięta wcześniejszą wypowiedź burmistrza, kiedy burmistrz oczekiwał  

wypracowania oszczędności w samych szkołach z przeznaczeniem na realizacje 

inwestycji w tych jednostkach by nie korzystać ze środków finansowych gminy. 

Zaznaczył, że z przeprowadzonej w dniu 9.01.2015 pierwszej wizji lokalnej osiedla 

nic z nie wynikło.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że można odnieś wrażenie, że jest tylko jedno 

osiedle w Kłobucku, a w ogóle nie ma sołectw. Natomiast wizja lokalna na terenie 

osiedla została zorganizowana, aby zorientować się jak wygląda sytuacja na osiedlu. 

Natomiast wizja przewodniczącego osiedla jest taka, aby zrobić wszystko, czego 

sobie życzy, co z relacji Dyrektora ZDiGK jest niemożliwe. Poprosił o wskazanie 

najpilniejszych potrzeb zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, które zostaną 
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zrealizowane. Zwrócił uwagę, że nie da się wszystkiego zrobić od razu tym bardziej, 

że Dyrektor ZDiGK ma problemy kadrowe, co też jest powodem, że prace są nie 

realizowane w takim czasie, jakim byśmy tego oczekiwali. Zwrócił uwagę, że na 

terenie gminy są dużo ważniejsze zadania do zrealizowania (nieprzejezdne drogi), 

gdzie dyrektor musi w pierwszej kolejności skierować swoje siły.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 A. Sękiewicz – w imieniu mieszkańców  

podziękował za profesjonalne oznakowanie słupów oświetleniowych i wymianę 

lamp przy ul. Armii Krajowej w Kłobucku oraz wymianę słupów i lamp przy ul. 

Długosza  od skrzyżowania na Rynku Jana Pawła II do ul. Sportowej w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, przewodniczących osiedli, że z uwagi na 

znaczną ilość zgłaszanych wniosków na zebraniach osiedlowych w sprawie 

lokalizacji oznakowania drogowego na poszczególnych ulicach zostało wstępnie 

ustalone spotkanie z Naczelnikiem Ruchu Drogowego w tym temacie.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Z. Baran – w imieniu mieszkańców 

wspólnoty zapytał, czy zostały już podjęte rozmowy z właścicielem nieruchomości w 

sprawie wyrażenia zgody na docieplenie ściany budynku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że odbyły się dwa spotkania z właścicielem 

nieruchomości, który wyraził wolę współpracy. Osobiście ma nadzieję, że sprawa 

zostanie rozwiązana polubownie. Niemniej jednak musi być również dobra wola 

zarządcy by ze swej strony wykazał wolę współpracy by trójstronnie móc w tej 

kwestii dojść do porozumienia.  

 

 

Pkt. 6.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny W. Dominik – poinformował o następujących sprawach: 

 - w nawiązaniu do zakończonej inwestycji na Osiedlu Smugi II podziękował za  

   szybko i dobrze wykonaną inwestycję I etapu Budowy dróg na Osiedlu Smugi II.    

   Poinformował, że wystąpił do Burmistrza z zapytaniem publicznym o  

   merytoryczne uzasadnienie dlaczego budowa ulicy Reymonta została zakończona 

   na 300m i w sposób niedoskonały rozwiązujący ten etap inwestycji i komunikacji 

   na osiedlu, ponieważ to duże osiedle zostaje włączone do komunikacji ogólnej 

   zbiorczej do ul. Kochanowskiego tylko jednym włączeniem za pośrednictwem ul.  

   Tuwima. Zaznaczył, że z treści art. umieszczonego w prasie lokalnej odnośnie tej  

   inwestycji wynika, że większość osób zapytanych w tym również obecny  

   burmistrz i zastępca oraz  były burmistrz uważają, że zasadnym jest włączenie tego  

   osiedla do ul. Kochanowskiego drugim zjazdem za pośrednictwem ul. Reymonta i  

   fragmentu ulicy jeszcze bez nazwy. Zwrócił uwagę, że z przeanalizowanego  
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   projektu  wynika, że w I etapie zostało wykonane 635mb bieżących ulic  tj. całość  

   ul. Tuwima i 300m ul. Reymonta, a do włączenia drugiego do ul. Kochanowskiego 

   zabrakło 190m bieżących tj. niecałe  30% całości inwestycji, co przy kwocie,  

   która wyniknęła z przetargu realizacja tego odcinka skutkowałaby wydatkiem na 

   poziomie około 400.000,00zł . Przypomniał, że Rada w miesiącu styczniu br.  

   wyraziła zgodę na obciążenie budżetu, kwotą 2mln zł., więc i tak kwota ta byłaby 

   mniejsza o 500.000,00zł od zabezpieczonej na ten cel kwoty w budżecie.  Zaprosił  

   radnych na wizję lokalną w terenie, żeby zobaczyć jak w dziwnym miejscu została  

   zakończona budowa drogi. Biorąc pod uwagę zapisy pierwszego budżetu przed 

   zmianami poprosił, aby ta inwestycja została zakończona jeszcze w tym roku. 

- w nawiązaniu do roznoszonego wśród mieszkańców przez Przewodniczącego 

  Osiedla wzoru wniosku umożliwiającego możliwość zwrócenia się do 

   burmistrza o wyrażenie zgody na budowę we własnym zakresie zjazdu z nowo  

  powstałej drogi do własnych posesji, w którym pojawiło się oświadczenie, że  

  mieszkańcy rezygnują z roszczeń finansowych w stosunku do gminy z tytułu  

  wykonanej inwestycji w obszarze pasa drogowego, którego właścicielem jest  

  gmina. Osobiście uważa, że wszystko byłoby w porządku, gdyby 

  została przyjęta zasada, że skoro mieszkaniec płaci podatki, a realizuje zadania 

  własne gminy to w ramach rekompensaty ten mieszkaniec, który wykona zjazd z  

  drogi publicznej i wykona element chodnika przy wejściu do budynku powinien  

  mieć możliwość rozliczenia poniesionych nakładów w rozliczeniu opłaty 

  adiacenckiej. Przypuszcza, że mieszkańcy, którzy bardzo chętnie zgodzą się na tą 

  propozycję nie zdają sobie sprawy, że w ciągu najbliższych trzech lat burmistrz 

  zobowiązany jest uchwałą rady miejskiej do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu 

  wzrostu wartości nieruchomości. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy zgodnie z  

  uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku z 2008r. jest to kwota 25%wzrostu wartości 

  nieruchomości ( około 1.000,00zł). Zwrócił uwagę, że nakłady poniesione przez  

  mieszkańców będą wyższe niż wysokość opłaty adiacenckiej, a skoro mieszkańcy  

  wykonują za gminę pewne zadania nie powinno się ich obciążać dodatkowo opłatą 

  adiacenką tym bardziej, że to nie zostanie wykonane przez wszystkich 

  mieszkańców. Zaproponował, aby mieszkaniec po wykonaniu zjazdu i 

  fragmentu chodnika, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, miał rozliczoną  

  różnicę, uzależnioną od wysokości opłaty adiacenckiej tak, aby w przypadku  

  wyższej opłaty różnicę dopłacał mieszkaniec, a w przypadku niższej zwrot nie 

  byłby wypłacany.  

- w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej poinformował, że ta inwestycja kosztowała  

  28.554.285, 40zł. i na tą inwestycję wydano 3.500.000,00zł więcej niż zakładała gmina 

  rozstrzygając przetarg na realizację tej inwestycji. Uważa, że tego typu inwestycje  

  powinny być doliczane do kosztów jakie mieszkańcy ponoszą z tytułu dostawy  

  wody i odbioru ścieków, gdzie średni koszt na mieszkańca byłby rzędu 1.400,00zł. 

- poinformował o nieprzychylnych opiniach w stosunku do Przewodniczącej Rady i  

  radnych związanych z wycofaniem z poprzedniego porządku obrad sesji uchwały o  

  nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kłobuck, a która nie została 
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  skierowana ponownie pod dzisiejsze obrady sesji. Zapytał, czy istnieje problem  

  formalny, że uchwała nie została wprowadzona do porządku obrad sesji, a jeśli nie 

  istnieje to dlaczego projekt nie został wprowadzony pod dzisiejsze obrady. 

- w nawiązaniu do art. z prasy lokalnej pt. Basenowy Biznes, w którym pojawiły 

  się informacje o podjętych przez dyrektora stosownych czynnościach poprzez 

  wydanie dwóch rozporządzeń. Poprosił dyrektora o wyjaśnienie tej kwestii.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do I etapu „Budowy dróg na Osiedlu 

Smugi II” odpowiedział, że w tej kwestii należałoby oprzeć się na faktach. 

Przypomniał, że w październiku 2014r przez poprzednią radę został zatwierdzony 

plan inwestycyjny do budżetu na rok 2015, w którym zabezpieczone zostało 2mln zł 

na konkretny odcinek budowy dróg na Osiedlu Smugi II. Zwrócił uwagę, że 

wówczas, gdyby ten plan inwestycyjny nie został zatwierdzony inwestycja 

automatycznie wypadłaby z budżetu gminy i przepadło by pozwolenie na budowę. 

Uważa, że pytanie, dlaczego została przeznaczona kwota 2mln zł należy zadać 

poprzedniemu Burmistrzowi lub Kierownikowi Wydziału IR. Natomiast 

sugerowanie, że ten odcinek został skrócony lub zakończony w tym miejscu jest nie 

w porządku, ponieważ będąc na wizji lokalnej w czasie budowy dopiero wówczas 

dowiedział się, kto tam mieszka. Zwrócił uwagę, że ten odcinek został tak 

oszacowany pod względem finansowym i technologicznym. Finansowo został 

oszacowany na kwotę 2 mln zł, ale kosztorys tego konkretnego wskazanego odcinka 

został wyliczony na kwotę ponad 2.100.000,00zł. Zabezpieczona kwota 2mln zł, 

wskazywała realną szansę na zrealizowanie tego projektu. Zaznaczył, że w budżecie 

oprócz 2 mln zł została również założona kwota 5mln zł na wszystkie inwestycje 

drogowe, które zostały ujęte w budżecie na rok 2015r. Dlatego też na zadane pytanie 

na sesji, że z realizacji tego zadania pozostały środki finansowe odpowiedział, że nie 

zostały, bo o tyle zostanie zaciągniętych mniej zobowiązań kredytowych. Przyznał, 

że z przyczyn wygody komunikacyjnej logiczne byłoby wykonanie tego odcinka 

niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że na dalszym odcinku nie ma zabudowy 

mieszkaniowej. Faktycznie odcinek kończy się w fatalnym miejscu, bo przed 

ostatnim budynkiem, ale ta inwestycja została zakończona w tym miejscu z przyczyn 

technologicznych, ponieważ w tym miejscu zaczyna się drugi odcinek kanału 

burzowego i jest druga studzienka. Osobiście uważa, że lepszym rozwiązaniem było 

przystąpienie do realizacji tego odcinka, który dzisiaj budzi tyle kontrowersji i 

ewentualnie dokończyć go w drugim etapie niż utracić ważność pozwolenia na 

budowę, które wygasało w lutym 2015r. W odniesieniu do wjazdów na posesje 

odpowiedział, że Przewodniczący Osiedla zwrócił się z pytaniem czy właściciele 

mogą we własnym zakresie wybudować wjazdy na swoje posesje. Z uwagi, że trwała 

jeszcze budowa drogi można było w ramach placu budowy wykonać wjazdy, 

niemniej jednak na ich wykonanie w budżecie nie było wolnych środków 

finansowych, ponieważ ich budowa nie została zaplanowana, więc mieszkańcy 

zadeklarowali ich wykonanie we własnym zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu 

zgodności z projektem. Po wyrażeniu zgody został przygotowany wzór wniosku, 
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który będzie zabezpieczał interes gminy z pytaniem, czy właściciele mogą wykonać 

wjazd we własnym zakresie i z własnych środków finansowych. Zwrócił uwagę, że 

rozważana była kwestia opłaty adiacenckiej niemniej jednak tych spraw nie można 

łączyć, ponieważ nie byłoby możliwości ich rozliczenia. Przypomniał, że inwestycja 

„Budowy Dróg na Osiedlu Smugi II” była finansowana w 100% ze środków 

budżetowych gminy bez żadnego dofinansowania zewnętrznego, więc na 

dokończenie tej inwestycji trzeba znaleźć wolne środki w budżecie.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian – w nawiązaniu do wydanych zarządzeń na krytej 

pływalni wyjaśnił, że zostały wydane dwa zarządzenia porządkowe, które dotyczyły 

zakazu prowadzenia nauki pływania przez instruktorów w godzinach ogólno 

dostępnych. Pierwsze zarządzenie z dnia 25.03.2014r. dosyć rygorystyczne 

całkowicie zabraniające nauki pływania przez tych instruktorów w godzinach 

ogólnodostępnych wydane zostało w konsekwencji składanych skarg od osób, które 

nie mogły skorzystać z pływania, bo była prowadzona nauka pływania przez liczną 

grupę instruktorów nawet z Częstochowy. Wobec wydanego zarządzenia część 

instruktorów odstąpiła od prowadzenia nauki pływania. Natomiast pozostał 

problem z osobami z Częstochowy, którzy niedostosowali się do wydanego 

zarządzenia. Wobec powyższego zostało wydane drugie zarządzenie z dnia 

10.04.2015r, w którym została przywrócona możliwość prowadzenia nauki pływania, 

ale w godzinach luźniejszych i pod warunkiem, że zostanie do tego celu wykupiony 

cały tor, którego wynajęcie kosztuje 80,00zł za godzinę. Zwrócił uwagę, że za 

bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiada dyrektor OSiR  i 

ratownik obecny na pływalni. Natomiast wydanie tych dwóch zarządzeń 

porządkowych pozwoliło na uporządkowanie tej kwestii.    

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – w odniesieniu do realizacji budowy dróg w 

Osiedlu Smugi II poinformowała, że jeśli pełne zadania inwestycyjne, a szczególnie 

drogowe zostaje podzielone na etapy zawsze powstaje dyskomfort komunikacyjny.  

Przypomniała jakie było oburzenie i krytyka kiedy była realizowana budowa  

oświetlenia na Osiedlu Smugi II, właśnie na tym odcinku ul. Reymonta i fragmencie 

odcinka ulicy bez nazwy, która została zrealizowana zgodnie z projektem, które 

przewidywała takie założenia docelowo. Zwróciła uwagę, że mamy 2015r, a  

dokumentacja drogowa powstała w roku 2008 r, i do tamtego roku ani odcinek ul. 

Reymonta ani fragment ulicy bez nazwy do ul. Kochanowskiego nie był użytkowany 

i przez ten okres nie było problemu komunikacyjnego. Zaproponowała, aby w 

przyszłości projekty inwestycje nie były dzielone, a były realizowane w całości, 

ponieważ zawsze będą osoby poszkodowane. Zaznaczyła, że na etapie 

wykonywania dokumentacji tego zadania był już wprowadzony podział realizacji 

pewnych odcinków, niemniej jednak był on nieco inny. Natomiast z chwilą złożenia 

w ubiegłym roku wniosku o zabezpieczenie środków w budżecie na jego realizację 

rzeczywiście nie został ustalony dokładny zakres, jaki będzie realizowany. Zwróciła 

uwagę, że pierwszy wniosek, jaki został złożony we wrześniu ubr na Komisję 
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Budżetu i Finansów dotyczył realizacji całego zadania i taki projekt z podziałem 

zadania na poszczególne etapy został umieszczony na stronie BIP. Niemniej jednak 

została podjęta decyzja o rozpoczęciu pierwszego etapu, aby pozwolenie na budowę, 

które wygasało w lutym br. nie straciło ważności. Zwróciła uwagę, że zabezpieczona 

kwota 2 mln zł była kwotą szacunkową na zrealizowanie pewnego odcinka, 

ponieważ kosztorys inwestorski z 2008 r. opiewał na kwotę 12 mln zł, a że do końca 

nie było wiadome, czy to zadanie zostanie przez radę wprowadzone do realizacji do 

WPF. Po wprowadzeniu I etapu tego zadania w kwocie 2 mln zł do WPF gmina 

wystąpiła z zapytaniem do Pracowni „Pylon” w Katowicach projektującej drogi w 

Osiedlu Smugi II, co gmina może wykonać w tym zakresie finansowym i jak  

logicznie można podzielić realizację tej inwestycji na etapy. Natomiast dziwne 

zakończenie odcinka ul. Reymonta w tym miejscu, spowodowane zostało tym, że w 

tym miejscu zaczynają się kraty spustowe i nowy odcinek kanalizacji deszczowej do 

ul. Kochanowskiego. Zwróciła uwagę, że w tym miejscu na ul. Reymonta znajdował 

się jedyny odcinek, gdzie nie było kanalizacji deszczowej i dlatego zakres inwestycji 

był korzystniejszy i tańszy.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – odnośnie wycofania z poprzedniego 

porządku obrad sesji uchwały o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Kłobuck wyjaśniła, że po zgłoszeniu przez radnego W. Dominika wątpliwości 

prawnych dotyczących uchwały na podstawie, której miał zostać nadany tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Kłobuck wystąpiła z pismem do Radcy Prawnego o 

opinię prawną odnośnie ważności tej uchwały, o czym zostało również 

poinformowane Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka. Opinię prawną otrzymała już po 

przesłaniu radnym materiałów sesyjnych, więc uchwała zostanie wprowadzona do 

porządku obrad kolejnej sesji.  

 

Radny Z. Bełtowski – poruszył następujące sprawy: 

 - podziękował Naczelnikowi Prewencji KPP za dotychczasową skuteczną pracę 

   patrolu policji. W imieniu mieszkańców poprosił o skierowanie dodatkowego  

   patrolu policji na ul. Strażacką w Białej oraz na jednokierunkowy odcinek drogi 

   od ul. Strażackiej i ul. Studziennej do Kościoła, na którym nieprzestrzegane są  

   przepisy drogowe. 

- poprosił o udrożnienie przepustu i rowu, który miał być zrobiony w ubiegłym  

  roku, którego odpływ od drogi wojewódzkiej do rzeki Białki jest niedrożny. Zwrócił  

   uwagę, że z otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego wie, że za jego 

   udrożnienie odpowiedzialny jest samorząd gminy.  

- zaproponował wiceburmistrzowi wspólne sprawdzenie w terenie aktualnego stanu  

   dróg od strony technicznej. 

-  poprosił o założenie jednej lampy przy ul. Leśnej w Białej, na której założenie  

   zostały przeznaczone środki z funduszu sołeckiego.  
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Naczelnik Prewencji KPP  podinspektor A. Tobolski – odpowiedział, że w te miejsca 

zostanie skierowany patrol policji wraz z dzielnicowym w celu pouczenia 

mieszkańców Białej nie przestrzegających tych przepisów.  

 

Radny A. Tokarz – poprosił o sprawdzenie nielegalnego parkowaniu pojazdów za 

Wspólnotą mieszkaniową Nr 7 i Nr 9 z ul. 11 Listopada z tyłu od strony placu 

centralnego oraz pojazdu na czeskich tablicach rejestracyjnych.  

 

Naczelnik Prewencji KPP podinspektor A. Tobolski – w kwestii pojazdu 

parkowanego na parkingu na czeskich tablicach rejestracyjnych odpowiedział, że 

jeśli parkowany pojazd zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym policja może w 

trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym dokonać usunięcia tego pojazdu. 

Natomiast w przypadku, kiedy pojazd został zaparkowany prawidłowo, ale został 

porzucony obowiązek jego usunięcia będzie leżał po stronie gminy. Zadeklarował, że 

zostaną podjęte czynności zmierzające do ustalenia ewentualnego właściciela 

pojazdu i zostanie przeprowadzona rozmowa związana z jego usunięciem. W 

odniesieniu do nielegalnego parkowaniu pojazdów za Wspólnotą mieszkaniową Nr 

7 i Nr 9 z ul. 11 Listopada z tyłu od strony placu centralnego odpowiedział, że z 

uwagi na różne interpretacje z uwagi, że są to wspólnoty mieszkaniowe sprawa jest 

trudna i skomplikowana. Niemniej jednak zostanie sprawdzona prawidłowość 

sposobu oznakowania parkingów. 

  

 Radny A. Sękiewicz - zapytał, czy jest przewidywane ustawienie radaru przy ul. 

Wieluńskiej w Kłobucku. 

 

Naczelnik Prewencji KPP podinspektor A. Tobolski – odpowiedział, że na dzień 

dzisiejszy nie ma takich informacji. Natomiast radary ustawiane są przez Inspekcję 

Ruchu Drogowego na podstawie przeprowadzonych analiz i opinii policji. Niemniej 

jednak za pośrednictwem Naczelnika Ruchu Drogowego postara się udzielić 

odpowiedź.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii montażu lampy przy ul. Leśnej w Białej 

odpowiedział, że zostały podjęte już działania w celu zamknięcia tego tematu.   

W kwestii odpływu odpowiedział, że Dyrektor ZDiGK realizuje zadania zgodnie z 

najpilniejszymi sprawami i na pewno odpływy zostaną udrożnione, ale w 

odpowiednim terminie i czasie.  

 

Wiceburmistrz R. Ściebura – odpowiedział, że przykro jest kiedy radny nie dostrzega 

działań nowo wybranych władz w terenie. Zapewnił, że niejednokrotnie bywał na 

terenie Sołectwa Biała w obecności Dyrektora ZDiGK czy radnego J. Solucha, kiedy 

była dokonywana w terenie wizja dróg na terenie Kamyka i Białej. Zaznaczył, że w 

kwestii doradztwa technicznego jak najbardziej może służyć pomocą w ramach 

własnych możliwości i czasu. Zwrócił uwagę, że ZDiGK bezpośrednio podlega pod 
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burmistrza. Natomiast skoro jest potrzeba przeprowadzenia takiej wizji w Sołectwie 

Biała chętnie spotka się z radnym. Niemniej jednak zastanawia się, czemu miałaby 

służyć ta wizja, kiedy w tym roku nie będą wykonywane żadne większe inwestycje 

na terenie Sołectwa Biała oprócz bieżących napraw związanych z utrzymaniem dróg 

realizowanych przez ZDiGK. Dodał, że z chwilą, kiedy dyrektor będzie dokonywał 

przeglądu dróg w Białej wspólnie zdecydują, co i w jakiej kolejności zostanie 

zrobione.  

 

Radny W. Dominik – odpowiedział, że osobiście doskonale wie, kto zdecydował o 

takim zakresie jak również, że był zatwierdzony WPF, a kosztorys zlecony był w 

poprzedniej kadencji oraz, że pozwolenie na budowę wygasało w lutym br i 

procedura związana z poszerzeniem zadania prawdopodobnie spowodowałaby 

wygaśniecie pozwolenia. Niemniej jednak na spotkaniu z mieszkańcami ul. Tuwima 

i Reymonta, został jednogłośnie zobowiązany o zwrócenie się z prośbą do burmistrza 

i radnych o dokończenie tej inwestycji. Uważa, że drogi nie są budowane tylko do 

domów, ponieważ są również budowane w celu rozwiązania całej komunikacji w 

osiedlu i mieście. Przytoczył przykład przedłużenia ul. Dąbrowskiego, przy której 

nie ma zabudowy mieszkaniowej, a rewelacyjnie została rozwiązana komunikacja na 

starym osiedlu czy ul. Kochanowskiego rozwiązującej problem komunikacyjny 

miasta. Dlatego też mówienie, że nie budujemy dalej przedłużenia drogi Reymonta i 

włączenia do ul. Kochanowskiego, bo dalej nie ma zabudowy nie jest zasadne i nie 

jest żadnym argumentem. Natomiast nie można traktować mieszkańców na równych 

i równiejszych jednym budować drogi chodniki i zjazdy z dróg publicznych, a innym 

powiedzieć, że mają wykonać z własnych środków, by później dodatkowo naliczyć 

jeszcze opłatę adiacencką. Uważa, że tym mieszkańcom, którzy zadeklarowali 

zainwestowanie własnych środków finansowych w inwestycję będącą zadaniem 

własnym gminy należy dać szansę zainwestować i okazać się fakturą i zwolnić z 

opłaty adiacenkiej by te osoby nie zostały w ten sposób ukarane w stosunku do tych 

osób, które w tą inwestycję nie  zainwestują.  Zwrócił uwagę, że w tej sprawie zostało 

złożone oficjalne pismo, jeśli odpowiedź będzie negatywna poprosił o decyzję.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – wyjaśniła, że nie powiedziała, że nie warto 

realizować dalej tej inwestycji tylko, że zawsze powstaje problem i dyskomfort 

komunikacyjny w przypadku braku realizacji całości zadania. Przyznała, że obecnie 

zasadne jest przystąpienie do realizacji budowy dalszych poszczególnych dróg. 

Zwróciła uwagę, jakie było duże niezadowolenie za płacone oświetlenie uliczne z 

naszych podatków na tym odcinku ul Reymonta i ul. bez nazwy, który nie został 

zrealizowany, gdy oświetlenie zostało wykonane według biegnącej linii. 

Przypomniała, że były rozpatrywane różne wersje I zakresu, jedna z wersji dotyczyła 

budowy ul. Reymonta z włączeniem po dwóch stronach wówczas wypadłby cały 

odcinek ul. Tuwima do góry do ul. Prusa. Natomiast biorąc pod uwagę, że na tym 

odcinku ul. Tuwima do góry do ul. Prusa jest gęsta zabudowa, zachodziła 

konieczność dokonania wyboru. Zwróciła uwagę, że od 2008 r,, kiedy powstała 
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dokumentacja aż do realizacji tej inwestycji te odcinki dróg nie były użytkowane 

tylko porośnięte drzewami. W kwestii zjazdów do prywatnych posesji wyjaśniła, że 

budowa chodników jest zadaniem gminnym i jest zadaniem publicznym.  Natomiast 

budowa zjazdów do posesji prywatnych jest obowiązkiem i zadaniem właściciela 

nieruchomości, bo tak mówi ustawa o drogach publicznych, są one budowane w 

różnym czasie. Gmina zakładając remont chodnika, czy jego budowę w tym 

momencie musiałaby też przewidzieć budowę zjazdu, bo nie byłoby zachowanego 

ciągu pieszego i byłaby to niepełna inwestycja. Natomiast, jeżeli gmina nie buduje 

chodnika to każdy właściciel ma prawo wystąpić do gminy z wnioskiem na budowę 

zjazdu we własnym zakresie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie może się zgodzić, że są równi i 

równiejsi mieszkańcy. Mieszkańcy powinni być zadowoleni, że ta inwestycja 

powstała, a osobiście nie widzi żadnych przeszkód, aby ta inwestycja została 

dokończona w najbliższym czasie. Zwrócił uwagę, że takie same pytanie mogłoby 

zostać zadane przez mieszkańców ul. Długosza, dlaczego realizowany jest tylko I 

etap. Natomiast ma nadzieję, że stwierdzenie, że są równi i równiejsi nawiązane było 

do wymiany chodnika przy ul. Długosza, ale w tym przypadku jest diametralnie  

inna sytuacja, ponieważ w tym chodniku prowadzone są prace, więc część tego 

chodnika fizycznie będzie i tak przekopana i przebudowywana przez wykonawcę tej 

drogi. Trudno jest nie wykorzystać tej sytuacji, gdzie minimalnym nakładem 

środków gminnych można ten chodnik odnowić od początku do końca. Zwrócił 

uwagę, że należy wykorzystać ten moment, gdzie mieszkańcy chcą wykonać zjazdy, 

bo być może uda się stworzyć taką konstrukcję, że Ci mieszkańcy zostaną zwolnieni 

z opłaty adiacenkiej lub wyrównają kwotę ponoszoną przez wykonawcę za 

wykonanie wjazdu. Ponadto z drugiej strony istotne jest wykorzystanie momentu 

placu budowy, ponieważ gmina nie ma czasu do zastanawiania się nad budową 

chodnika. Zwrócił uwagę, że należy wziąć pod uwagę tych mieszkańców, którzy nie 

mają w ogóle asfaltu, by nie odezwały się głosy z innych ulic, że tam wszystko 

robione jest na gotowo.  

 

Radny M. Wojtysek – ma nadzieję, że w nowym okresie programowania będzie 

szansa na pozyskanie środków finansowych na budowę dróg w naszej gminie. 

Poinformował, o złożonym do burmistrza przez mieszkańców wniosku w sprawie 

budowy drogi gminnej ul. Sportowej w Łobodnie. Odczytał treść wniosku.  

Zapytał, jakie zostały podjęte decyzje w sprawie naprawy ulic Słonecznej, Prusa i 

Witosa, o których naprawę na poprzedniej sesji prosiła pani sołtys z Łobodna.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ul. Sportowa nie ma wymaganej 

szerokości wobec powyższego w pierwszej kolejności zachodziłaby konieczność 

uregulowania stanu prawnego związanego z ponownym wytyczeniem tej drogi. 

W kwestii ul. Słonecznej odpowiedział, że będą prowadzone bieżące naprawy. W 

odniesieniu do ul. Prusa i Witosa poinformował, że przed położeniem nakładki 



 

 30 

asfaltowej wymagane jest wykonanie odwodnienia terenu. Zadanie mogłoby zostać 

wykonane z Programu Schetynówki. Niemniej jednak obawia się, że z chwilą 

przystąpienia do remontu dróg wojewódzkich Nr 491 i 492 wszystkie drogi 

przebiegające wokół tych dróg tj. Nadrzeczna, Sportowa i Prusa będą drogami 

objazdowymi zostaną rozjeźdźone, więc dzisiaj należy się zastanowić, czy te drogi 

nie wyremontować jeszcze przed rozpoczęciem tej inwestycji.  

 

Radna D. Kasprzyk – poruszyła następujące sprawy: 

-  poprosiła o rozpatrzenie możliwości wykonania parkingu przed szkołą w  

   Smugach w miejscu, w którym wysiadają dzieci dowożone do szkoły. Wzorem, 

   może być parking urządzony przed przedsiębiorstwem na terenie po byłej SKRP 

   Smugi  przy ul. Witosa. 

-  poprosiła o oczyszczenie rowów przydrożnych szczególnie przy przepompowni.  

-  z uwagi na planowany przetarg w zakresie budowy kanalizacji poprosiła o 

   wznowienie pomiarów geodezyjnych związanych z wytyczeniem granic dróg ul.  

   Długiej i ul. Wspólnej w Kłobucku  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do parkingu odpowiedział, że sprawa 

zostanie rozeznana w terenie. Natomiast pozostałe kwestie zostaną realizowane na 

bieżąco. 

 

Radny A. Tokarz – odpowiedział, że nie powiedział Dyrektorowi ZDiGK, że 

wszystko ma być zrobione na osiedlu i nie oczekiwał, że będzie to zrobione przez 

wszystkich 22 pracowników ZDiGK. Osobiście mógłby zapytać dyrektora czy 

przekazał burmistrzowi taką informację. Niemniej jednak dyrektor jest 

pracownikiem bezpośrednio podlegającym burmistrzowi i nie wyobraża sobie, aby 

dyrektor w takich okolicznościach mógł zaprzeczyć swojemu szefowi. Jako radny 

uważa, że jest to naruszenie statusu radnego i będzie żądał wyjaśnień. Zwrócił 

uwagę, że w samorządzie działa od wielu lat i bacznie przygląda się działaniom 

władz. Natomiast nie będzie oczekiwał od obecnego burmistrza żadnych rad jak 

wydawać środki finansowe osiedla, ponieważ przez okres ostatnich 4 lat w 

poprzedniej kadencji tego również nie robił. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski -  poprosił radnego A. Tokarza o odsłuchanie wcześniejszej 

wypowiedzi w tej kwestii, ponieważ powiedział to samo, co usłyszał od dyrektora, 

ponadto dyrektor jest obecny na dzisiejszym posiedzeniu sesji i można go o to 

spytać.  

 

Radna E. Kotkowska -  poruszyła następujące sprawy: 

- w nawiązaniu do gazyfikacji zapytała, w jakim terminie mieszkańcy gminy, a  

  docelowo całego powiatu mają realne szanse na podłączenie się do gazociągu  

  relacji Lubliniec – Częstochowa. Zwróciła uwagę, że projekt realizowany jest przez  

  Górnośląską Spółkę Gazownictwa. Zapytała, z jakich przyczyn, prace zostały 
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   wstrzymane na wysokości Blachowni mimo, że przez naszą gminę zrobiono 

   wszystko w ramach tego projektu. Niemniej jednak uważa, że należy 

   podjąć jeszcze dodatkowe starania, aby zgazyfikowana została część Kłobucka.  

   Stworzyłoby to większe szansę utworzenia potencjalnego miejsca dla biznesu czy  

   terenów dla przyszłych inwestorów jak również poprawiłoby warunki życia dla 

   naszych mieszkańców. 

- w nawiązaniu do możliwości wykonania krótkiego odcinka sieci kanalizacyjnej do  

   kilkunastu posesji. Przypomniała, że ul. Mickiewicza w Kłobucku w pierwszym 

   etapie budowy została skanalizowana i znacząca część posesji została podłączona 

   do kanalizacji. Niemniej jednak droga ta nie została skanalizowana na odcinku 

   kilkudziesięciu metrów. Zaznaczyła, że droga na ostatnim odcinku, który nie został 

   skanalizowany jest w bardzo złym stanie, została ona urządzona na terenach  

   podmokłych i gliniastych , ponadto na tym odcinku zostały rozpoczęte budowy 

   kilku budynków mieszkalnych, których inwestorzy mają utrudniony dojazd i  

   wszelkie prace budowlane. Zwróciła uwagę, że dopóki ten odcinek drogi nie  

   zostanie skanalizowany nie będzie możliwa jej naprawa, ponieważ jakiekolwiek  

   utwardzenie na dzień dzisiejszy nie przyniesie żadnego efektu. Ma pełną  

   świadomość, że w budżecie na ten cel nie zostały zabezpieczone środki finansowe.  

   Zapytała, czy istniałaby możliwość wykonania krótkiego odcinka sieci 

   kanalizacyjnej i poprawę nawierzchni końcowego odcinka drogi z dokonanego 

   przesunięcia rezerwy budżetowej lub w ramach pozyskanych oszczędności z 

   realizacji przebudowy ulicy Długosza w Kłobucku. 

- zapytała, czy istnieje możliwość wykorzystania zebranego przy trwającej  

   przebudowie ul. Długosza frezu do gruntowniejszej naprawy jednej z dróg na  

   terenie Niwy Skrzeszów. 

-  zapytała, czy była rozważna inna możliwość, aby była dalej kontynuowana 

    indywidualna nauka pływania dzieci i młodzieży na terenie naszego obiektu  

    krytej pływalni, ponieważ wydane obecnie zarządzenie przez dyrektora 

    umożliwiające jej prowadzenie poprzez dodatkowe wykupienie toru stanowi zbyt 

    wysoki koszt dla indywidualnego mieszkańca.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do gazyfikacji odpowiedział, że gmina nie 

ma większego wpływu na plany i przedsięwzięcia Przedsiębiorstwa Górnośląskiej 

Spółki Gazowniczej. Niemniej zostanie wystosowane pismo z zapytaniem o dalsze 

plany związane z realizacją tej inwestycji. W kwestii poprawy przejezdności dróg 

odpowiedział, że drogi będą naprawiane sukcesywnie przez pracowników ZDiGK. 

Zwrócił uwagę, że ZDiGK ma również problemy z siłą roboczą, ponieważ w tym 

roku do ZDiGK z Powiatowego Urzędu Pracy została skierowana bardzo mała ilość 

osób do prac interwencyjnych. Zwrócił uwagę, że nie można mówić o 

oszczędnościach, ponieważ oszczędności są wówczas, gdy inwestycja jest 

realizowana z własnych środków i na jej realizację zostanie wydana mniejsza kwota, 

a nie, gdy zaciągany jest kredyt, bo wówczas przy powstaniu oszczędności o taką 

kwotę zaciągana jest mniejsza kwota kredytu. Przypomniał, że nie została również 
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jeszcze zakończona sprawa dotycząca zapłaty kary w wysokości 3mln zł. związanej z 

kanalizacją za złamanie procedur przetargowych i być może będzie zachodziła 

jeszcze konieczność zaciągnięcia dodatkowej kwoty kredytu na spłatę tego 

zobowiązania. Zaznaczył, że gmina musi mieć plany dalekosiężne by rozwój gminy 

był płynny i być przygotowana na możliwość skorzystania z funduszy unijnych. 

Poprosił o pozwolenie na przygotowanie takiego planu rozwoju gminy, który będzie 

zakładał w pierwszej kolejności możliwość realizowania zadań z udziałem funduszy 

unijnych. Natomiast do realizacji zadań inwestycyjnych ze środków własnych 

przystąpić dopiero wówczas, kiedy w gminie sytuacja finansowa będzie dobra i 

korzystna. Przypomniał, że oświetlenie uliczne jest zadaniem własnym gminy i nie 

ma już możliwości sfinansowania realizacji tego zadania środkami zewnętrznymi. 

Niemniej jednak, aby nie przepadły środki sołeckie, którego 30% jest dofinansowane 

ze Skarbu Państwa jest ono realizowane.  

 

Dyrektor J. Krakowian – w odniesieniu do kwoty za wynajęcie toru odpowiedział, 

że kwota w wys. 80,00zł wynika z zarządzenia burmistrza. Chcąc obniżyć jej 

wysokość, która jest faktycznie za wysoka będzie zachodziła konieczność zmiany 

zarządzenia. Zaznaczył, że sprawa dotycząca udzielanej nauki pływania jest na tyle 

trudna do zrealizowania, ponieważ z chwilą, nawet gdyby została obniżona kwota 

za wynajęcie toru i tor zostałby wynajęty do celów komercyjnych to przez 

instruktora będzie musiała być zarejestrowana działalność gospodarcza, ponieważ 

ten instruktor za udzielaną naukę pływania będzie pobierał opłatę. Przypomniał, że 

gmina przeznacza rocznie 100.000,00zł na naukę pływania dzieci i młodzieży z 

naszych szkół, a mimo to są jednak dzieci, które wymagają indywidualnej nauki 

pływania.  

 

Radna E. Kotkowska – przyznała, że wprowadzone rozwiązanie przez dyrektora jest 

słuszne i popierane przez większość społeczeństwa. Zapytała, czy nauka pływania 

nie mogła być prowadzona przez naszych instruktorów zatrudnionych na krytej 

pływalni w określonych godzinach, a świadczona usługa nie byłaby rozliczana 

indywidualnie tylko byłaby rozliczana przez instruktora na podstawie zawartej z 

instruktorem umowy na zlecenie. Przez osobę korzystająca z nauki byłby jedynie 

wykupywany bilet np. za 50,00zł.     

 

Dyrektor J. Krakowian – dodał, że można rozważyć propozycję wprowadzenia tzw. 

biletu instruktorskiego.  

 

Radna E. Kotkowska – poinformowała, że ZDiGK, jak co roku otrzymał z PUP 

najwięcej środków ze wszystkich innych podmiotów działalności gospodarczej z 

całego powiatu. Zwróciła uwagę, że kryteria naboru na poszczególne formy 

aktywizacji wiążą z koniecznością zatrudnienia po zakończonej formie aktywizacji. 

Podczas rozmowy z burmistrzem na temat efektywności zatrudnieniowej w kilku 

podległych jednostkach tej efektywność nie było, ponieważ istotne jest by te osoby 
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wchodziły na rynek pracy, a nie tylko odbywały staż, czy roboty publiczne, a po 

zakończonym finansowaniu przez PUP te osoby wracały z powrotem do ewidencji. 

Natomiast od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy nt. założenia Centrum 

Integracji Społecznej, które byłoby takim punktem, gdzie ze środków funduszu 

pracy wspierane byłoby zatrudnienie osób będących w najtrudniejszej sytuacji 

życiowej, zawodowej, które otrzymałyby pracę tego typu zadań wykonywanych 

przez ZDiGK. Natomiast staż nie jest ostatecznie taką forma pomocy, ponieważ ma 

dać osobie, wchodzącej na rynek pracy szanse zdobycia doświadczenia zawodowego 

do wykonywania nowych czynności zawodowych.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że wcześniejsze stwierdzenie nie było zarzutem 

do PUP tylko było przedstawieniem obecnej sytuacji w ZDiGK, która uniemożliwia  

realizacje pewnych zadań. W kwestii dotyczącej niezrealizowanej ciągłości 

zatrudnienia odpowiedział, że dotyczy ona tylko pracowników biurowych, 

ponieważ tych pracowników nie potrzeba, a potrzebni są pracownicy fizyczni, 

którzy chętnie zostaliby przyjęci do ZDiGK nawet poprzez przedłużenie tego stażu i 

umowy o pracę by móc realizować powierzone zadania. W odniesieni do CIS 

odpowiedział, że o efektach poinformuje po ich osiągnięciu konkretnych efektów. 

Niemniej jednak CIS został ujęty w naszych miękkich programach rewitalizacyjnych, 

gdzie została już wskazana lokalizacja jak i zamiar złączenia z pomysłem  LGD.  

 

Radny T. Wałęga – poruszył następujące sprawy; 

-  w nawiązaniu do zaistniałego zdarzenia, jakie miało miejsce w ostatnią niedzielę 

   na  alejce w parku W. Głowy w Kłobucku, kiedy opiekunowi wybiegło dziecko  

   prosto pod koła jadącego rowerzysty. Zaznaczył, że na początku alejki  

   umieszczone zostało słuszne oznaczenie informujące, że alejka przeznaczona jest 

   dla rowerzystów i osób pieszych. Niemniej jednak, aby w przyszłości nie  

   dochodziło do takich sytuacji jaką opisał wcześniej, zapytał, czy nie należałoby 

   zastanowić się nad zmianą oznaczenia. 

- zapytał, na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem folderu o terenach 

   inwestycyjnych gminy.  

- zapytał, czy zostały podjęte działania w kwestii poszerzenia przejazdu kolejowego  

   przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku. 

- zapytał, czy są planowane inwestycje z wykorzystaniem Programu Jessica. 

-  poprosił o interwencję policji o sprawdzenie, czy pojazd na bełchatowskiej  

   rejestracji  parkujący od dłuższego czasu na parkingu przy ul. Rómmla 12 nie został  

   porzucony przez właściciela i poprosił o interwencję w stosunku do osób 

   handlujących na parkingu.  

-  podziękował kierownikowi Wydziału GOR za błyskawiczną interwencje w  

   w sprawie usunięcia awarii ciągu latarni przy Gimnazjum w Kłobucku. 

 - w odniesieniu do próbnej lokalizacji lamp oświetlenia ulicznego. Uważa, że  

    lepszym rozwiązaniem była lokalizacja lamp przy ul. Zamkowej i Szkolnej niż  

    przy samym rondzie. Dodał, że przy pomiarach oświetlenia jak i przy pomiarach  
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    hałasu występuje tło, które w okolicy ronda jest dość duże, dlatego też wyniki  

    mogłyby być przez to tło zakłócone. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do alejki odpowiedział, że zostaną podjęte 

działania by w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. Zwrócił uwagę, że 

wstępnie było planowane namalowanie linii oddzielającej pas jezdny, które zostało 

zmienione na oznakowanie pionowe. W kwestii folderu odpowiedział, że jest on w 

trakcie prac przygotowawczych, rozważana jest także możliwość wykupu terenu z 

przeznaczeniem pod Park Biznes. W odniesieniu do inwestycji z wykorzystaniem 

Programu Jessica odpowiedział, że korzystanie z tego Programu nie jest dobrym 

rozwiązaniem z uwagi, że jest to pożyczka, a nie dotacja, którą będzie trzeba spłacać 

ponadto jest to partnerstwo publiczno prywatne. 

W odniesieniu do przejazdu kolejowego odpowiedział, że czekamy na rozważenie 

spraw własnościowych. Natomiast kwestia ta zostanie poruszona na spotkaniu z 

Dyrekcją PKP, a po uzyskaniu nowych informacji zostaną przekazane na kolejnym 

posiedzeniu Sesji. 

 

Radny A. Nowak – jako radny z okręgu wyborczego Zagórza i Brody Malina, w 

którym przebiega 26 ulic, a 5 ulic ma tylko nawierzchnię asfaltową, dziwi go 

niezadowolenie mieszkańców osiedla z wykonania ulicy za kwotę 1.100.000,00zł. 

Zaproponował, aby w przyszłości wszelkie środki przeznaczone na inwestycje 

drogowe były skierowane na teren Zagórza i Brody Malina wówczas Ci mieszkańcy 

na pewno nie będą mieć żadnych pretensji i podziękują. 

 

Radny M. Wożniak – zapytał, czy są prowadzone rozmowy ze starostą w kierunku 

przystąpienia do wspólnej budowy 500m odcinka chodnika przy ul. Jasnogórskiej, 

ponieważ rada sołecka na ten cel chce w przyszłym roku przeznaczyć środki z 

funduszu sołeckiego. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie została przeprowadzona rozmowa 

w partycypowaniu gminy w kosztach budowy tego odcinka chodnika. Niemniej 

jednak trwają rozmowy na temat budowy drogi pomiędzy Białą, Lgotą i Szarlejką. 

Planowany do remontu odcinek drogi ma zostać wykonany przy współudziale 

finansowym Gminy Kłobuck, Starostwa Kłobuckiego i Gminy Wręczyca gdyż w 

sytuacji, gdy zostanie zawarte porozumienie z trzema jednostkami samorządu 

terytorialnego powiat będzie miał dużo większe szanse na pozyskanie zewnętrznych 

środków. Natomiast powiat nie będzie inwestował w budowę chodników przy 

drogach powiatowych może jedynie wykonać projekt, a wykonanie pozostanie po 

stronie gminy. W tym przypadku środki finansowe sołectwa byłyby sygnałem dla 

powiatu do dofinansowania projektu chodnika, a realizacje zaplanować w 

najbliższych latach. 
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Radny T. Kasprzyk – zapytał, jakie zostały podjęte działania do wydanych zaleceń 

przez sanepid o warunkowym dopuszczeniu użytkowania kuchni w bloku 

żywieniowym w Zespole Szkół Przedszkolnym w Łobodnie.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że zostały podjęte działania w celu 

przygotowania projektu dostosowania pomieszczenia do zaleceń sanepidu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że nie ma obaw, że kuchnia zostanie zamknięta.  

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – zapytał, na jakim etapie jest projekt budowy drogi 

wojewódzkiej relacji Kłobuck - Łobodno do Miedźna i czy będzie istniała jeszcze 

możliwość zgłoszenia wniosku do projektu odnośnie poprawy bezpieczeństwa 

pieszych poprzez przedłużenie chodnika od masarni w Kłobucku do ul. Sportowej w 

Łobodnie. Poprosił o naprawę przystanku autobusowego przy oczyszczalni ścieków 

i naprawę powstałych dziur na parkingu przy bibliotece. W nawiązaniu do 

gospodarki śmieciowej poprosił, aby miesiącu maju mieszkańcy otrzymali po dwa 

worki każdego koloru. Podziękował za uzupełnienie oświetlenia przy ul. Podleśnej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do projektu drogi Nr 491 odpowiedział, że 

wnioski zostały złożone i na etapie projektowania gmina będzie czuwać, aby 

najpilniejsze rozwiązania zostały ujęte w projekcie, a później w jego realizacji. 

Natomiast w kwestii przystanku odpowiedział, że ZDiGK jest w posiadaniu jednego 

przystanku niemniej jednak ważniejsza potrzeba jest by został on postawiony przy 

ul. Krętej, gdzie wsiada większa ilość dzieci. Niemniej jednak istnieje możliwość, że 

uda się wymienić ten przystanek, ponieważ prawdopodobnie będzie istniała szansa 

pozyskania używanych przystanków od MPK Częstochowa.  

 

Radny J. Soluch – w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi Sołtysa z Borowianki 

i Dyrektora ZDiGK odnośnie Gościńca zwrócił uwagę, że będzie zachodziła 

konieczność ścięcia pobocza drogi.   

 

Pkt. 7.  

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

 

Skarbnik K. Jagusiak – zgłosiła autopoprawki polegające na:  

- wprowadzeniu w załączniku Nr1 w dziale 921 Rozdział 92109 dotacji kwoty  

  2.000,00zł  związanej z pieniężną darowizną na Dni Kłobucka. 

- włączeniu do projektu uchwały załącznika Nr 3 otrzymanego w dniu dzisiejszym. 

Wyjaśniła, że autopoprawki były również zgłoszone na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że materiały sesyjne i zgłoszone 

autopoprawki złożone w dniu dzisiejszym różnią się z autopoprawkami 

zgłoszonymi na Komisji Budżetu i Finansów, ponieważ po posiedzeniu tej komisji 

zostało rozpoczęte postępowanie wyjaśniające dotyczące podejmowanych uchwał na 
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Osiedlu Nr 1. W związku z tym zgłoszone autopoprawki dotyczące wyłaczenia 

podziału środków osiedlowych Nr 1.  

Natomiast, jeśli chodzi o załącznik Nr 3, wskazuje podział środków w zakresie 

Osiedla Nr 4 i Nr 7 w wysokości 2.200,00zł i włączeniem do dotacji MOK 

wspomnianej wcześniej kwoty 2.000,00zł związanej z darowizna pieniężną z 

przeznaczeniem na Dni Kłobucka. 

W związku z powyższym tekst uchwały pierwotnej zmienia się w zakresie brzmienia 

paragrafu 1 pkt 5, który mówi o udzieleniu o uzyskanych dotacjach poprzez zmianę 

kwoty 1.500,00zł na kwotę 5.500,00zł i dodaniu zapisu Biblioteki o kwotę 200,00zł.  

W zakresie załącznika Nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu: 

- włączenia dotacji z tytułu realizacji zeszłorocznej inwestycji „ Modernizacja  

  boiska do piłki nożnej w Kłobucku” poprzez budowę oświetlenie  

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Państwa na przebudowę ul. Długosza w  

  Kłobucku I etap o kwotę 948.425,00zł, 

- dotacji na pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego o kwotę 48.700,00zł  

   związanej ze stosunkowo mniejszą kwotą za wykonawstwo tej inwestycji. 

W zakresie załącznika Nr 2 zmiany wydatków dotyczą:   

- w zakresie przebudowy ul. J. Długosza w Kłobucku etap I zmniejszenia o kwotę  

  1.856.000,00zł. 

- przeznaczenie kwoty 30.000,00 zł na realizację zadania przebudowy ul.  

  Poprzecznej i Teligi w Kłobucku, 

- podziału środków osiedlowych związanych z  Osiedlem Nr 3 i Nr 8 w kwocie 

  3.480,00zł i przesunięciem do działów zgodnie z dyspozycjami. 

- w Dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmiana funduszu 

   sołeckiego w Nowej Wsi poprzez dyspozycję przesunięcia i zmniejszenia środków 

   z oświetlenia kwoty 13.513,16 zł z przeznaczeniem na zakupu pojazdu dla OSP  

   Nowa Wieś. 

- w zakresie obsługi długu publicznego zmniejszenie kwoty 146.125,00zł powstałej  

   oszczędności braku spłaty odsetek od planowanego kredytu oraz wyzerowanie w  

   projekcie uchwały kredytu. 

W zakresie Działu Oświata i Wychowanie kwota 23.760,00zł dotyczy: 

  - zabezpieczenia kwoty 15.000,00zł na projekty modernizacji energetycznej 

    Budynku Zespołu Szkół w Białej, 

  - zabezpieczenia kwoty 8.000,00zł na projekt modernizacji energetycznej budynku  

    Domu Nauczyciela w Kamyku.   

W dziale Gospodarka Komunalna w zakresie wydatków inwestycyjnych 

   -  kwota 12.000,00zł dotyczy wykonawstwa oświetlenia na placu zabaw i skrzynki 

      elektrycznej w Lgocie, 

   - w zakresie oczyszczania miasta i wsi zostały zabezpieczone środki osiedlowe. 

   - Rozdział 90015 oświetlenie ulic kwota 26.000,00zł zabezpieczona na 

      inwentaryzację wraz energetyczną ewidencją oświetlenia drogowego na terenie  

    Gminy Kłobuck oraz audytu efektywności energetycznej. 

- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
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   - kwota 1.500,00zł zwiększenie dotacji z uszczegółowieniem na konkurs poetycki  

      im. W. Sebyły.  

W załączniku Nr 3 kwota 962.500,00zł dotyczy planowanego kredytu na 

finansowanie deficytu. 

Załącznik Nr 4 odzwierciedla źródła sfinansowania deficytu w postaci wolnych 

środków pozostałych z roku ubiegłego w wysokości 1.989.547.17zł. Po przyjęciu 

uchwały kwota będzie stanowiła obecny deficyt na ten rok.   

 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z przedstawionymi 

zmianami.   

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – poprosił o poprawę zapisu tekstu uchwały w 

zakresie brzmienia paragrafu 1 na zapisy:  

ust. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z  

            załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały.  

ust. 2. poprawa zapisu na zapis <..zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

ust. 3. poprawa zapisu na zapis <..określa załącznik Nr 5 do uchwały 

           oraz poprawą kolejności numeracji załączników- załącznik Nr 3 trzyma Nr 4    

           załącznik Nr 4 otrzyma Nr 5 . 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015 

wraz z 5 załącznikami oraz zgłoszonymi autopoprawkami głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 53/IX/2015 z dnia 29.04.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Nowej Wsi. 

 

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

przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w 

wysokości 30.000,00zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu 

pożarniczego w kwocie 43.513,16 zł.  Zaznaczył, że Nowa Wieś jest najdalej położoną 

miejscowością w Gminie Kłobuck od siedziby Państwowej Straży Pożarnej, skąd też 

zasadnym jest posiadanie w tej miejscowości mobilnej jednostki OSP.  

 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi głosowało 18 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 54/IX/2015 z dnia 29.04.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.9.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że wycofany z porządku 

obrad Sesji projekt uchwały dotyczył zamiany nieruchomości położonej w Lgocie, 

której część przewidziana jest w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 

pod urządzenie drogi lokalnej do obsługi nowych terenów budowlanych. Właściciele 

tej nieruchomości w wyznaczonym w obwieszczeniu burmistrza terminie złożyli 

uwagi kwestionując ustalenia projektu planu. Uwaga nie została uwzględniona 

Natomiast właściciele tej nieruchomości jednocześnie wystąpili o ustalenie na tej 

działce warunków zabudowy. Burmistrz korzystając z przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiesił postępowanie o ustalenie 

warunków zabudowy na okres 9 miesięcy, czym uniemożliwił zabudowę tej 

nieruchomości. Natomiast po uchwaleniu przez radę planu w miesiącu sierpniu 

wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził jego nieważność. Właściciele 

nieruchomości oczekując rozwiązania sprawy przez gminę uznali, że nie będą 

kwestionować planu o ile otrzymają nieruchomość zamienną. Zaznaczyła, że to  

przyrzeczenie w ostateczności zostało dodatkowo złożone jako oświadczenie do akt 

sprawy, że satysfakcjonować ich będzie wykup nieruchomości. Zaznaczyła, że z 

uwagi, że plan nie wszedł w życie nie jest możliwa wypłata odszkodowania. W 

związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały o odpłatne nabycie 

nieruchomości.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że Komisja nie opiniowała niniejszego projektu uchwały jednakże była w 

posiadaniu informacji od radnej M. Wojciechowskiej, że właściciele nieruchomości 

chcą zgodzić się na jej wykup, komisja jednogłośnie zaakceptowała proponowany 

kierunek burmistrza.  

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było 3 radnych wstrzymało się od głosu/. 

 

Radny J. Kulej – zapytał czy zostały zabezpieczone środki finansowe na wykup tej  

nieruchomości. 
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 Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że w budżecie zostały 

przewidziane środki na wykup nieruchomości. Dodała, że niniejsza uchwała jest 

uchwałą intencyjną, ponieważ w tej kwestii zostanie przygotowana kolejna uchwała 

po geodezyjnym wydzieleniu terenu przewidzianego pod urządzenie tej drogi. 

 

  

Za przyjęciem projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 55/IX/2015 z dnia 29.04.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

  

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że niniejszy projekt 
uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
3lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy gruntu o pow. 2,5m 2 znajdującego się na 
placu Zespołu Szkół w Białej pod ustawienie reklamy. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck głosowało 20 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 56/IX/2015 z dnia 29.04.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kłobuck. 

 

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

zmiany studium stanowi uchwała wraz z czterema załącznikami: 

- załącznik Nr 1 uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego – 

  część tekstowa,  

- załącznik Nr 2 uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - część graficzną 

- załącznik Nr 3 kierunki zagospodarowania przestrzennego, część graficzna, zmiany 
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  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

- załącznik Nr 4 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Przypomniała, że zgodnie z art. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Komisja Urbanistyczno Architektoniczna jako organ doradczy w 

sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego projekt studium  

zaopiniowała w dniu 04.02.2014r. Natomiast burmistrz o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany studium poinformował obwieszczeniem z dnia 22.04.2013r. jak 

również o możliwości składania wniosków do projektu studium w wyznaczonym 

terminie wpłynęło około 400 wniosków, a po terminie około100 wniosków. O opinie 

i uzgodnienia do projektu zmiany studium Burmistrz wystąpił pismem z dnia 

20.03.2014r, a 17.06.2014r w myśl art. 11 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym poinformował o wyłożeniu projektu studium do 

publicznego wglądu, które odbyło się w dnia od 30. 06. 2014r do 04.08.2014r. Projekt 

był również udostępniony na stronach internetowych urzędu. Dyskusja publiczna 

odbyła się w dniu 04. 08.2014r o godz. 1200. W wyniku pierwszego wyłożenia 

projektu studium w wyznaczonym terminie wpłynęło ponad 136 uwag z czego 28 

uwag zostało uwzględnionych w całości, a część uwag nie została rozpatrzona 

pozytywnie lub została rozpatrzona w części pozytywnie. Po dokonaniu 

niezbędnych korekt wynikających z uwzględnienia uwag, projekt studium został 

ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Drugie jego wyłożenie odbyło się w 

terminie w 26.01.2015r do 23.02.2015r o czym również poinformowano w sposób 

określony ustawą. Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 17.02.2015r. Projekt 

studium przedstawia się radzie do uchwalenia. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 7 

rozstrzygnięcia burmistrza o nieuwzględnieniu uwag nie podlegają zaskarżeniu do 

Sądu Administracyjnego. 

 

Autor projektu studium A. Wolbromska Matusiak - poinformowała, że całościowa 

zmiana studium została opracowana w granicach administracyjnych wyznaczonych 

uchwałą z 2012r. Projekt zmiany studium został sporządzony z zachowaniem 

wymogów proceduralnych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwróciła uwagę, że na etapie 

uzgadniania i projektowania zachodziła konieczność zasięgnięcia opinii z ponad 40 

instytucjami. Odbyły się dwa wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu. 

Przedstawiła schemat rozmieszczenia wniosków i uwag, które wpływały do zmiany 

studium. Zaznaczyła, że w ustawowym terminie wpłynęło 359 wniosków, natomiast 

zostały wzięte do rozpatrzenia również wnioski w takiej samej procedurze, które 

wpływały poza terminem, czyli od momentu uchwalenia poprzedniego studium. W 

całej procedurze zostało rozpatrzonych ponad 460 wniosków, ponad 200 wniosków 

zostało uwzględnionych w całości, 125 wniosków w części, a tylko około 140 

wniosków zostało nieuwzględnionych. Większość wniosków dotyczyła obszaru 

wiejskiego gminy, czyli została skoncentrowana we wschodniej części gminy. 

Natomiast 40 wniosków dotyczyło samego obszaru administracyjnego miasta. 
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Najwięcej wniosków, wpłynęło z Sołectwa Łobodno, gdzie 150 wniosków z 220 

dotyczyło wprowadzenia zakazu wprowadzenia lokalizacji turbin wiatrowych. 

Natomiast większość pozostałych wniosków dotyczyła wprowadzenia w terenach 

poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej lub usługowej. W odniesieniu do 

uwag poinformowała, że zostało złożonych ponad 160 uwag, które w większości 

zostały złożone z terenu wiejskiego gminy. Najwięcej uwag dotyczyło miejscowości 

Kamyk, Borowianka i Łobodno były to uwagi zblokowane dotyczące mniej więcej 

tego samego terenu. Dlatego też po pierwszym wyłożeniu w miejscach, w których 

było największe zainteresowanie mieszkańców, gdzie zostało złożonych najwięcej 

wniosków zostały wprowadzone nowe tereny budowlane. Wiec większość uwag 

przy drugim wyłożenie się nie powtórzyła. Zaznaczyła, że wszystkie uwagi, które 

nie zostały uwzględnione przez burmistrza lub zostały nieuwzględnione w części 

zostały przedstawione w załączniku Nr 4 do projektu uchwały, który radni przed 

podjęciem uchwały winni przegłosować odrębnym głosowaniem. W kwestii 

zawartości merytorycznego opracowania poinformowała, że ujętych zostało szereg 

uwarunkowań wynikających z poszczególnych elementów z zagospodarowania 

terenu min. jak: komunikacja, struktura techniczna, dziedzictwo kulturowe, 

środowisko przyrodnicze, których uwarunkowania trzeba było wziąć pod uwagę, 

przy wyznaczaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy, których 

schematy zostały załączone do tekstu. Obecnie około 8,5% gminy stanowią tereny 

zainwestowane i zabudowane w większości zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

i zagrodową. Na terenach miejskich 17 ha stanowi zabudowa wielorodzinna, a w  

północno zachodniej części miasta także punktowo we wschodniej wiejskiej części 

gminy jest w sumie 280 ha zabudowy produkcyjno – usługowej, 27% terenów gminy 

stanowią kompleksy leśne skupione głównie w trzech większych kompleksach i 64% 

powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Przeanalizowany również został cały 

system związany z ochroną środowiska, czyli te najcenniejsze tereny zieleni  

występujące na obszarze gminy. Na obszarze gminy są trzy niewielkie obszary 

chronione, które są objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, które 

nie mają bezpośredniego wpływu na ograniczenia w zagospodarowaniu gminy tj. 

Obszar natura 2000 torfowisko przy dolinie rzeki Kocinki, Rezerwat Przyrody 

Dębowa Góra i użytek ekologiczny czarne bagno. Natomiast w Kamyku nadal 

podtrzymywana jest możliwość utworzenia stanowiska dokumentacyjne Góra 

Kamyk. Natomiast pozostałe elementy środowiska przyrodniczego stanowią dwie 

przepływające główne rzeki Biała i Czarna Oksza, wzdłuż których zlokalizowane są 

nie urządzone tereny zielone łąki, które zostały zaliczone do ważnych elementów z 

zakresu ochrony środowiska przyrodniczego. W odniesieniu do Dziedzictwa 

Kulturowego poinformowała, że na terenie gminy znajduje się 10 obiektów 

zabytkowych umieszczonych w rejestrze zabytków województwa śląskiego w tym 

układ urbanistyczny miasta Kłobuck, istnieje obowiązująca ewidencja zabytków, w 

której ujęte zostały 42 obiekty i 151 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w 

całej gminie, z czego 6 zostało ujętych w rejestrze zabytków. Natomiast jeśli chodzi o 

kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego wyjaśniła, że poza utrzymaniem tych 
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wszystkich obiektów, w których ochrona wynika z przepisów odrębnych, studium 

podtrzymuje strefy konserwatorskie, które zostały wyznaczone w obowiązującym 

studium z 2008r wraz z ustaleniami, które zostaną przeniesione do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.     

W kwestii elementów komunikacji poinformowała, że najważniejszym elementem 

drogowym jest droga krajowa DK 43, z którą związana jest projektowana obwodnica 

Kłobucka, która została wprowadzona na rysunku kierunków z poprzednio 

obowiązującego studium, i pojawia się w obowiązującym planie województwa. 

Zaproponowane dwa warianty realizacji tej obwodnicy, z których jeden jest krótszy z 

wejściem w rejonie ul. Wojska Polskiego, a drugi jest zgodny ze projektem 

schematycznym przedstawionym w planie województwa, który jest większy 

okalający teren produkcyjno – usługowy zaprojektowany w zachodniej części miasta. 

Z ważnych elementów komunikacyjnych zaprojektowana została autostrada A1, 

która będzie przebiegała po południowo – wschodniej części gminy łącznie z węzłem 

Lgota na skrzyżowaniu z drogą DK 43 oraz dwie drogi wojewódzkie Nr 492 i Nr 491, 

a także lokalny układ komunikacyjny, który tworzy około 40 km dróg powiatowych 

i 125 km dróg gminnych. Przeanalizowane zostały również wszystkie elementy 

infrastruktury technicznej, dla których w studium zostały ustalone kierunki z tych 

elementów przedstawiono na rysunku sieci wodociągowe i kanalizacyjne liczącej 

ponad 140 km sieci, z której korzysta ponad 90% mieszkańców. Na terenie gminy 

istnieją dwa ujęcia wody, z którymi związane są strefy ochrony pośredniej dość 

rozległej tj. ujęcie wody Łobodno i Wierzchowisko, z których cztery studnie z ujęcia 

Łobodno i dwie z ujęcia Wierzchowisko zostały zlokalizowane na terenie gminy. 

Rozbudowywana kanalizacja obejmuje coraz więcej miejscowości, a ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Kłobucku. W nawiązaniu do sieci 

energoelektrycznej i gazowej poinformowała, że na terenie gminy istnieje dość 

znaczna ilość linii przesyłowych min. linia największych napięć 400kV relacji 

Joachimów Trębaczew, dla której w studium został wprowadzony obowiązujący pas 

technologiczny o szerokości 50m od osi linii zgodnie z wytycznymi zarządcy, istnieje 

również 5 linii wysokiego napięcia 110KV, które zbiegają się w dwóch stacjach 

energetycznych 110 /15 KV, a do zasilania gminy służy sieć rozdzielcza pochodząca z 

tych dwóch stacji. Natomiast w sieć gazową zostały zgazyfikowane wschodnie 

miejscowości gminy tj. Kopiec i Biała Górną i Dolną, a w planie województwa 

również planowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Blachownia 

Kłobuck z projektowaną stacją redukcyjno - pomiarową Niwa Skrzeszów, który w 

południowej stronie będzie wchodził na teren gminy. Przeanalizowane zostało 

również otoczenie gminy jak i aktualny stan plan planistyczny w gminie. Na dzień 

dzisiejszy w gminie jest 30 obowiązujących planów miejscowych, które zajmują  

około 600ha tj. około 5% powierzchni gminy i jest to niewielki fragment . Natomiast 

większość planowanych inwestycji poza terenami objętymi miejscowymi planami 

odbywa się na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Rocznie 

wydawanych jest około 170 decyzji. Po przeanalizowaniu wszystkich uwarunkowań 

wniosków, które zostały złożone przez mieszkańców została wykonana wynikowa 
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plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca załącznik Nr 3 do 

projektu uchwały. Na planszy wskazano najważniejsze założenia tj. zostały 

zaznaczone dwa warianty projektowe obwodnicy w ciągu drogi krajowej DK 43, a w 

ich rejonie w zachodniej części gminy największe tereny inwestycyjne produkcyjno – 

usługowe. Podtrzymana została większość kierunków wskazanych w 

obowiązującym studium z 2008r w zakresie lokalizacji terenów zabudowy 

mieszkaniowej na terenie wiejskim gminy. Natomiast dokonane drobne korekty były 

wynikiem złożonych wniosków.   

W kwestii rozbudowy i rozwoju terenów mieszkaniowych w samym mieście 

Kłobuck zaznaczyła, że we wschodniej i północnej części została zarezerwowana  

znaczna część terenu pod rozwój budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej, a także zabudowy wielorodzinnej, które oznaczono odpowiednimi 

kolorami na mapie. W tabeli przeliczone zostało bilansowanie terenów już 

zainwestowanych i terenów, które można jeszcze zainwestować. W oparciu do 

opracowywanego studium wynika, że można jeszcze zainwestować 12,7% terenu, 

która może zostać zabudowana na podstawie tworzonych planów w jego oparciu, co 

w sumie dałoby 21% terenu gminy, który mógłby w studium być przeznaczony pod 

zabudowę. Natomiast z ogólnych wyliczeń wynika, że przy zastosowaniu przyjętych 

w studium wskaźników dotyczących minimalnej powierzchni działki, tempa 

wydawanych decyzji o warunkach zabudowy rezerwy budowlane powinny 

wystarczyć na około 100 lat. Zwróciła uwagę, że po przyjęciu zmiany studium wraz 

z rozstrzygnięciem uwag cały ten projekt uchwały łącznie z dokumentacją prac 

planistycznych zostanie przekazany do wojewody w celu sprawdzenia zgodności z 

przepisami prawa, na co wojewoda ma czas 30 dni od otrzymania dokumentacji. 

Studium będzie obowiązywało od momentu uchwalenia. Natomiast możliwość 

przystąpienia do opracowywania planów miejscowych na podstawie, których będzie 

można uzyskiwać pozwolenia na budowę i realizacje poszczególnych inwestycji 

będzie możliwe po jego sprawdzeniu przez wojewodę.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik – poprosił o uzupełnienie informacji, że na uchwalenie studium 

oczekują dwa plany zagospodarowania przestrzennego.  

 

Radny M Woźniak - zapytał, czy firma nadal jest zainteresowana budową nowej 

nitki gazowniczej. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że w 2002r został 

uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego wyznaczający tereny pod 

przełożenie rurociągu paliwowego relacji Koluszki – Boronów. Niemniej jednak do 

realizacji inwestycji nowego przebiegu Firma PERN nie przystąpiła. Kieruje jedynie 
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zapytania kiedy zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Lgota, gdyż uchwalony plan dla przekładki rurociągu jest obecnie w 

kolizji z oczekiwaniami GDDKiA, która w związku z planowaną budową autostrady 

nie chce wyrazić zgody na przekładkę rurociągu paliwowego przez drogę krajową w 

miejscu wyznaczonym planem. Zaznaczyła, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Zagospodarowania Przestrzennego radny Z. Bełtowski poinformował, że 

mieszkańcy Białej uzyskali informacje od pracowników PERN, że firma ta nie 

zamierza przystąpić do realizacji inwestycji. W związku z powyższym zostało 

skierowane pisemne zapytanie do firmy w celem wskazania terminu przystąpienia  

do realizacji tej inwestycji.  

 

Autor projektu studium A. Wolbromska Matusiak – w kwestii dot. możliwości 

rozwiązań planistycznych w zaistniałej sytuacji poinformowała, że do tego studium 

były również składane uwagi, które dotyczyły rurociągu. Z uwagi, że gmina ma 

obowiązujący plan na rurociąg to uchwalane studium obojętnie, w jakim będzie 

kształcie tzn, czy będzie ono z rurociągiem, czy bez niego nie będzie zmieniało tego 

obowiązującego planu i nie ulegnie zmianie sytuacja planistyczna. Uważa, że z 

chwilą, gdy zostanie udzielona odpowiedź z firmy, że nie dojdzie do realizacji 

przekładki rurociągu, radni mogą przystąpić do zmiany planu tego obszaru z 

zachowaniem spójności ze studium.  

Zwróciła uwagę, że orzecznictwo podtrzymywane w tym kierunku, zezwala na  

równoległe przeprowadzenie procedury zmiany studium i zmiany  planu. Niemniej 

jednak w trakcie zmiany planu zachodziłaby konieczność dokonania zmiany w tym 

zakresie w studium.    

 

Radny M. Wojtysek – w odniesieniu do zapisu informacji na str. 187 dot. elektrowni 

wiatrowych zapytał, na jaki okres uniemożliwiamy wprowadzenie nowych 

inwestycji wiatrowych dla terenu Łobodna po wprowadzeniu zmiany studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.  

 

Autor projektu studium A. Wolbromska Matusiak – odpowiedziała, że dopiero po 

wejściu w życie obecnie procedowanego planu z zakazem powstawania ferm 

wiatrowych zostanie uniemożliwione ich powstawanie na terenie Łobodna, więc do 

czasu wejścia w życie planu decyzji mogą być wydawane na podstawie pozwolenia 

zezwalające  na realizacje takich turbin.   

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – w odniesieniu do wcześniejszej 

wypowiedzi radnego W. Dominika w kwestii oczekujących na uchwalenie dwóch 

planów zagospodarowania przestrzennego tj. dla terenu Łobodna i Kamyka 

odpowiedziała, że nie można było przystąpić do uchwalenia tych planów przed 

uchwaleniem studium, w którym zostały wskazane tereny z zakazem lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, a w Kamyku terenu pod rozbudowę cmentarza. W 

obowiązującym studium rozbudowa cmentarza została wskazana na innym terenie.  
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Radny J. Kulej – poprosił o informacje odnośnie zmiany przebiegu obwodnicy 

Kłobucka. 

 

Autor projektu studium A. Wolbromska Matusiak – odpowiedziała, że w studium 

wprowadzone zostały w zachodniej części Kłobucka dwa warianty, ponieważ 

GDDKiA w najbliższym czasie nie zamierza przystąpić do budowy obwodnicy. 

Pierwszy wariant okalający tereny produkcyjne był wprowadzony również w 

obowiązującym studium i on został mniej więcej podtrzymany tak jak wygląda 

przebieg obwodnicy w planie województwa. Natomiast drugi wariant, jest krótszy i 

łatwiejszy w do realizacji przez tereny produkcyjne i szybciej mógł wejść w istniejącą 

drogę krajową DK 43. Natomiast w studium są zapisy umożliwiające realizację I lub 

II wariantu. W przypadku gdyby II wariant nie został zrealizowany drogi mogłyby 

zostać zaliczone jako drogi lokalne. Natomiast zmiany w przebiegu w rejonie 

przejścia nad torami kolejowymi, spowodowane zostały tym, że jest to dość ciężkie 

miejsce, w którym są tory kolejowe i jest zlokalizowana droga, nad która trzeba 

przeprowadzić obwodnicę. Dlatego też dla obwodnicy został zaprojektowany 

wiadukt nad drogą i torami, więc przebieg obwodnicy została lekko przesunięty, aby 

zostały spełnione parametry drogowe, dla dróg tej kategorii, aby promień skrętu i 

lokalizacja wiaduktu była odpowiednia.    

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy teren w obrębie Niwa Skrzeszów 

umożliwiający lokalizację farm fotowoltaicznych został wskazany w studium na 

wniosek inwestora. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedział, że inwestor uzyskał 

pozwolenie na budowę ogniw fotowoltaicznych, więc przy opracowywaniu studium 

została uwzględniona ta decyzja.  

 

 Radny J. Soluch – zapytał, jak została rozwiązana sprawa wyjazdu z 

zaprojektowanego obszaru przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową w 

Kamyku, gdy ul. Ogrodowa w kierunku Borowianki będzie zaprojektowana jako 

ulica ślepa. Zapytał, czy będzie istniała możliwość wykonania zjazdu na ul. 

Tartakową.  

 

Autor projektu studium A. Wolbromska Matusiak - odpowiedziała, że studium 

pozwala na realizacje, a nie zakazuje i nie przedstawia rozwiązań technicznych 

związanych z poprowadzeniem drogi, ponieważ drogi są inwestycjami celu 

publicznego. Zwróciła uwagę, że mimo zaproponowanych w studium rozwiązań 

drogę publiczną jako inwestycję celu publicznego można przeprowadzić niezależnie 

od tego, co zostało pokazane w studium i w planie.   
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Radny A. Tokarz – zapytał, czy w obrębie ul. Topolowej w Kłobucku (Amfiteatr)  

została dopuszczona możliwość budowy garaży i zabudowy wielorodzinnej.    

 

Autor projektu studium A. Wolbromska Matusiak – odpowiedziała, że ten teren 

został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz usługami i 

zabudową towarzyszącą.   

 

 

Za przyjęciem załącznika Nr 4 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kłobuck głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

załącznik została przyjęty   

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck wraz załącznikami 

głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 52/IX/2015 z dnia 29.04.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę poprzez dodanie 

jeszcze jednej nieruchomości, która będzie przedmiotem zamiany. Poinformowała, 

że nowy projekt uchwały wraz autopoprawką został przekazany radnym. 

Wyjaśniła, że niniejszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości położonych w Kamyku stanowiących własność osób fizycznych, na 

której części zostało urządzone w czynie społecznym boisko do gry w piłkę, z 

którego również korzystają mieszkańcy Kamyka. Zaznaczyła, że właściciela nie 

interesuje dalsze przedłużenie umowy na kolejny okres 10 letni. Wnosi o przyznanie 

dwóch działek budowlanych ozn. Nr 908 o pow. 0,0859 ha i Nr 916 o pow. 0,0785 ha 

położonych na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Kamyku przy ul. B. 

Malinowskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-  

powiedział, że komisja intencyjnie jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę treści 

uchwały dotyczącej zamiany nieruchomości położonych w Kamyku poprzez 

zaoferowanie z gminnego zasobu dwóch działek budowlanych ozn. Nr 908 i 916 w 

zamian za nabycie gruntu stanowiącego część działki ozn. Nr 758,6 o pow. 
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całkowitej. 1.9443 ha. ( z zastrzeżeniem, że wycena nieruchomości na której zostało 

urządzone boisko będzie dotyczyła tylko gruntu). 

 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 57/IX/2015 z dnia 29.04.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2013-2014 Programu 

ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – zgłosiła autoporawkę polegającą na 

wykreśleniu znaku : z tytułu uchwały po słowach w sprawie. 

Poinformowała, że sporządzenie raportu z wykonania zadań zawartych w 

Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck oraz przedłożenia go Radzie 

Miejskiej jest wypełnieniem obowiązku Burmistrza Kłobucka wynikającym z ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Raport, będący załącznikiem do projektu uchwały, 

przedstawia szereg zadań, jakie zostały zrealizowane przez Gminę Kłobuck w latach 

2013-2014 w zakresie polityki ekologicznej państwa na poziomie gmin.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 

Radny A. Tokarz –  poprosił o wyjaśnienie zapisu w pkt 2.2 Ochrona przed hałasem  

-  wykonania parkingu ul. Zielona w Kłobucku 85m2. Zaznaczył, że budowa 

    parkingu nie została zakończona, ponieważ brakuje nawierzchni.  

Poprosił  o przekazanie dodatkowych informacji; 

  -  odnośnie realizacji instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w   

     Kłobucku przy ul. Długosza 103.  

 -   w nawiązaniu do wdrożenia innowacyjnych technologii galwanizacyjnych  

     aluminium i jego stopów ( instalacja badawcza) zapytał, czy ta instalacja  
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     badawcza może służyć do produkcji ciągłej wielkoseryjnej.   

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – odpowiedziała, że wszystkie zadania, 

wskazane w raporcie zostały ujęte po zebraniu informacji z wszystkich wydziałów i  

jednostek podległych burmistrzowi, które w okresie sprawozdawczym wykonywały 

te zadania.    

 

Dyrektor ZDiGK K Chamarowski- odpowiedział, że zostanie udzielona pisemna 

odpowiedź.   

 

Radny A. Nowak – w odniesieniu do zapisu w pkt 2.4 Ochrona przed powodzią 

uważa, że należałoby się zainteresować osobami niszczącymi naturalne środowisko 

zakłócając tym samym stosunki wodne poprzez zasypywanie terenów przy korytach 

rzek niebezpiecznymi odpadami dla środowiska tj. ( papa, eternit) urządzając działki 

budowlane. Przytoczył przykład ul. Podleśnej zalewanej przez wody rzeki, w której 

został zakłócony naturalny przepływ rzeki. Zaznaczył, że mimo złożonej skargi 

przez mieszkańców skarga została skierowana do rozpatrzenia do Gminy Mykanów 

i została umorzona, a ul. Podleśna nadal jest zalewana.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – ma nadzieję, że uwagi zostały 

odnotowane przez kierowników wydziałów i dyrektora jednostki. Natomiast 

zdziwiona jest, że azbest jest zasypywany, ponieważ za usunięcie azbestu istnieje 

możliwość pozyskania z urzędu dofinansowania. W odniesieniu do zakłócania 

stosunków wodnych przyznała, że rzeczywiście Gmina Kłobuck była stroną 

postępowania w stosunkach wodnych, jeśli chodzi o ul. Podleśną w związku, z czym 

wystąpiliśmy do SKO o wyznaczenie innego organu, więc została wyznaczona 

Gmina Mykanów, która umorzyła postępowanie. Natomiast stwierdzenie, że 

stosunki wodne nadal są zakłócone. Wyjaśniła, że gmina nie mogła zaskarżyć 

decyzji, ponieważ nie miała takich możliwości. Natomiast byli mieszkańcy, którzy 

bezpośrednio byli zaangażowani w sprawę zakłócania stosunków wodnych.  

Zapytała, dlaczego nie została złożona skarga na wydaną ostateczna decyzję przez 

właścicieli działek położonych wzdłuż drogi.  

  

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 

2013 -2014 Programu ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck głosowało 19 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 58/IX/2015 z dnia 29.04.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  
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Dyrektor  ZEAOS J. Krakowian – zgłosił autopoprawkę polegająca na poprawie 

zapisu w § 12 poprzez poprawę nazwy na zapis w brzmieniu ul. Sportowa 14 i w  

§ 11 na zapis Dyrektora Ośrodka  

Poinformował, że projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji 

Edukacji Publicznej . 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik – powiedział, że jednym z powodów zmiany Statutu Ośrodka 

Sportu i Rekreacji wskazanym w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zmiana 

ustawy o sporcie. Zwrócił uwagę, że ta ustawa weszła w życie już w 2010r . 

Poinformował, że kolejna wątpliwość dotyczy zapisu § 4 pkt. 4 Dyrektor może 

wydawać zarządzenia porządkowe w zakresie działania ośrodka, tworzy się 

równolegle do rady kolejny Organ stanowiący. Osobiście uważa, że tego typu rzeczy 

powinny być w kompetencji rady uchwalone w formie statutu czy regulaminu. 

Zaznaczył, że po przejrzeniu kilku regulaminów w żadnym oprócz Statutu GOPS nie 

spotkał tak daleko idących kompetencji dla dyrektora jednostki organizacyjnej jak 

tworzenie wewnętrznych przepisów jakby w oderwaniu od zapisów statutu czy 

regulaminu. Zastanawia się nad prawnym uzasadnieniem tworzenia prawnych 

przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie gminy, których autorem jest 

wyłącznie dyrektor i by nie były one sprzeczne z zapisami uchwał rady.  

 

Radca Prawny W. Balas – przyznała, że nie może być konfliktu między  

zarządzeniem wydawanym przez organ wykonawczy jakim jest burmistrz, a 

zarządzeniami wydawanymi przez kierowników jednostek organizacyjnych. 

Wyjaśniła, że jest to pewne nowum, które już zaistniało poprzez wcześniejsze 

wydanie przez dyrektora dwóch zarządzeń tzw. porządkowych, które mogą być 

tylko wydawane w pewnych sytuacjach. Natomiast nie może dojść do takich sytuacji 

kiedy byłyby przez kierownika jednostki wydawane zarządzenia sprzeczne z 

wydawanymi zarządzeniami przez burmistrza. Przypuszcza, że ten zapis został 

zawarty,  aby dyrektor w sytuacji nagłej mógł podjąć określone decyzje, aby 

uniemożliwione zostało np. podejmowanie wspomnianych wcześniej  czynności 

przez instruktorów. Uważa, że nie można od razu zakładać, że te zarządzenia będą 

non stop wydawane przez dyrektora. Zaznaczyła, że mimo, iż burmistrz ma pełne 

prawo do wydawania zarządzeń to swego czasu pewne prawa zostały scedowane na 

dyrektora OSiR.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian – dodał, że w większych miastach zarządzeniem 

dyrektora OSiR wprowadzane są regulaminy obiektów jak i ważne sprawy związane 

z funkcjonowaniem tych obiektów.  

 



 

 50 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że również należy dokonać uzupełnienia 

zapisów w treści regulaminu pływalni, ponieważ nadal figuruje w nim zapis, że 

pracą na obiekcie kieruje kierownik, którego na dzień dzisiejszy nie ma w oparciu o 

pełnomocnictwo zarządu, które również nie istnieje jak i to, że Dyrektorem OSiR jest 

K. Nowak.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian – odpowiedział, że sprawy zostaną uporządkowane. 

 

Radny A. Tokarz- w odniesieniu do zapisu uzasadnienia, zapytał, czy OSiR 

poszerzył swoją działalność o Bazę Sportowo - Rekreacyjną w Łobodnie i Wiejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy i jest to procedowane  tym momencie czy te 

dwa byty ujęte już zostały w poprzednich zapisach statutu.  

  

Dyrektor OSiR J. Krakowian – odpowiedział, że był tylko ujęty kompleks przy ul. 

Sportowej i kryta pływalnia. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, jakie jest koszt utrzymania tych dwóch bytów 

sportowych. 

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian - odpowiedział, że w odniesieniu do Wiejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Libidzy nie potrafi odpowiedzieć, ponieważ ośrodek 

został przekazany dwa tygodnie temu. Natomiast pisemnie odpowie, jaki koszt 

generuje Baza Sportowo- Rekreacyjną w Łobodnie. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że jeśli chodzi o roczne łączne koszty 

utrzymania trzech ośrodków tj. Zakrzewa, Łobodna i Libidzy przez OSiR to koszt    

132.801,18zł, a łączne koszty funkcjonowania OSiR są w wysokości 1.778. 210,14zł. 

 

Radny W. Dominik- w odniesieniu do podstawy prawnej projektu uchwały uważa, 

że podstawę prawną należy uzupełnić o dodatkowy zapis art. 7 pkt 2 i pkt 11 z 

uwagi, że w zapisach statutu OSiR ujęte są obiekty: parking przy ul. Targowej i 

targowisko miejskie w Kłobucku przy ul. Targowej i Rómmla.  

Natomiast w Rozdziale 6 w § 9 System kontroli zarządzającej w § 9 jest odwołanie do 

zarządzenia Nr 15/Or/2011 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.08.2011. Uważa, to 

zarządzenie jest zawężone, ponieważ dotyczy zatwierdzenia planu kontroli 

zarządczej na rok 2011 ukierunkowanego precyzyjnie do pewnego okresu czasu i 

celu. 

 

Raca Prawny W. Balas – odpowiedziała, że jeśli chodzi o przytoczony art. przez 

radnego uważa wprowadzenie tego art. nie jest obligatoryjne, ale może zostać 

wprowadzony, ponieważ OSiR w samej nazwie też zawęża zakres działania. 

Niemniej jednak faktem jest, że OSiR podlega to targowisko. Przytoczony zapis jest  
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przepisem intencyjnym z ustawy o samorządzie gminnym, przywoływanym 

wówczas, gdy nie ma wprost przepisu.  

 

Sekretarz S. Piątkowska – wyjaśniła, że zaistniała pomyłka błędnie podanego zapisu 

zarządzenia winno być Zarządzenie Nr 15/OR/2012r Burmistrza Kłobucka z dnia 

28.08.2012r w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach 

organizacyjnych Gminy Kłobuck.  

 

Dyrektor J. Krakowian - poprosił o wprowadzenie autopoprawki w § 9 ust. 2 na 

zapis w brzmieniu; 

Kontrola zarządcza jest realizowana z zachowaniem standardów kontroli zarządczej 

dla sektora finansów publicznych, oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/OR/2012 

Burmistrza Kłobucka z dnia 28 sierpnia 2012r.  

 

 Radna D. Kasprzyk - zapytała, z czym wiązać się będzie włączenie dwóch ośrodków 

sportowych do OSiR oraz czy poza funkcją zarządczą zostaną upoważnione 

dodatkowe osoby do prawidłowego funkcjonowania obiektów. 

 

 Dyrektor J. Krakowian – odpowiedział, że obiekty są zarządzane przez Dyrektora 

OSiR. Obiekty zostały zaliczone do OSiR, aby była jedna jednostka zajmująca się 

sprawami organizacyjnymi i finansowymi. Niemniej jednak na obiekcie w Libidzy 

zatrudniony jest gospodarz obiektu będący jednocześnie działaczem Klubu 

sportowego.  

 

 Skarbnik K. Jagusiak – dodała, że obydwa budynki związane są z działalnością 

sportową i były realizowane z Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z uwagi, na 

otrzymane dofinansowanie gmina dodatkowo związana jest zapisami umowy, że 

budynki nie mogą wejść na inną własność niż gminy i winny być w trwałym 

zarządzie OSiR .   

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i 

Rekreacji w Kłobucku głosowało 16 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 3 

radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 59/IX/2015 z dnia 29.04.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014”. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformował, że sprawozdanie 

zostało przekazane radnym z materiałami na sesję. 
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Kierownik GOPS K. Janicka - poinformowała, że sprawozdanie z realizacji 

„Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014” za rok 2014 zostało 

szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Edukacji.  

 

 Radny W. Dominik – poinformował, że Gminny program powstał na podstawie 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Zgodnie z art. 179 ust. 1 

tejże ustawy ustawodawca zobowiązuje Burmistrza do przedstawienie radzie gminy 

rocznego sprawozdania w terminie do dnia 31marca.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedziała, że zostanie udzielona pisemna 

odpowiedź.  

 

Radny A. Tokarz – nawiązaniu do zapisu lokalne media zwrócił uwagę, że na rynku 

medialnym naszej gminy jest nie tylko Gazeta Kłobucka, bo jest również Dziennik 

Zachodni, Kulisy czy Nowiny. Osobiście uważa, że nie ujęcie tych czasopism jest 

naruszeniem zakazu dyskryminacji, więc w przyszłości warto byłoby ująć również te 

czasopisma.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedział, że ta informacja nie ukazała się na 

żadnych łamach gazety.  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte  

 

Pkt.16.  

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami poza 

rządowymi w 2014r.  

 

Sekretarz S. Piątkowska – poinformowała, że sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku zostało 

przez Burmistrza przedłożone w ustawowym terminie i została szczegółowo 

omówione na posiedzeniu Komisji Edukacji.  

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Pkt.17.  

Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak poinformował, że tematem kontroli 

– Analiza działania Wydziału za lata 2013-2014r zgodnie z § 23 Regulaminu 

Organizacyjnego Gminy Kłobuck. Kontrole przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku w składzie:  

1. Aleksander Tokarz 

2. Witold Dominik 
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3. Mirosław Strzelczyk 

W dniach 12.02.2015r, 18.02.2015r, 25.02.2015r i 16.03.2015r.  

Wyjaśnienia i informacje uzyskano od Kierownika Wydziału M. Kasprzyk i na 

podstawie analizy wybranych materiałów z zakresu działalności Wydziału. 

 

W wyniku kontroli stwierdzono właściwe wykonywanie zadań przez cały Wydział, 

a sposób procedowania prowadzonych nie budzi zastrzeżeń. 

Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

 

Pkt. 18.  

Informacja i wnioski  sprawie repatriantów  

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że w sprawie repatriantów poruszy kilka kwestii 

tj. rys historyczny, oferty pracy, oferta współdziałania starosty Kłobuckiego, wniosek 

w sprawie ewentualnego zobowiązania burmistrza do przygotowania projektu 

uchwały i krótką ocenę materiałów wypracowanych przez burmistrza, analiza tych 

materiałów oraz ocena zaangażowania burmistrza w sprawie repatriantów. W 

nawiązaniu do rysu historycznego przypomniał słowa, jakie usłyszało przeszło 

milion Polaków na ścianie wschodniej, kiedy żołdacy okupanta sowieckiego 

rozpoczynali wywózki rdzennej, prawowitej ludności polskiej. Na podstawie 

zawartego w dniu 23.08.1939r niemiecko-radzieckiego pakcie o nieagresji i w 

dodatkowym tajnym protokole o zaplanowanym rozbiorze Polski. W podbitym 

kraju obaj totalitarni najeźdźcy z miejsca przystąpili do przeprowadzania swych 

ludobójczych planów, bowiem Stalin chciał nieodwracalnie zmienić strukturę 

etniczną części Polski, która była pod okupacją radziecką. Wprowadzono terror 

posługując się dymną zasłoną propagandowego pustosłowia o braterskiej pomocy 

ratowania ludzi z katastrofy wojennej, chociaż sami byli jej sprawcami, pod pozorem 

wyzwolenia z pod jażma kapitalizmu. Zaanektowanie jesienią 1939r wschodnich 

ziem polskich przez Związek Radziecki oznaczało rozpoczęcie szerokiej akcji 

oczyszczania terenu z ludzi jawnie i potencjalnie wrogich systemowi radzieckiemu 

poprzez wykorzenienie polskości poprzez rozbicie struktur społecznych i pozbyciu 

się tzw. elementu społecznego im obcego, czemu miały służyć przede wszystkim 

masowe aresztowania jak również wywózki na wschód. Przykładem jest w dzień  

10.02.1940r kiedy jeszcze przed świtem odbyła się I deportacja obywateli polskich, 

gdzie prawie wszystkie rodziny osadnicze z wyjątkiem tych, które opuściły kresy w 

obawie przed dalszymi opresjami zostały zmuszone do opuszczenia swoich 

domostw na wieloletnie zesłanie w głąb Związku Radzieckiego. O świcie 13.04.1940r 

zaczęto zwozić do wagonów deportacyjnych, a następnie wysłano na 10 letnią zsyłkę 

do Kazachstanu ponad 61.000 członków rodzin aresztowanych, a głównie osób 

pochodzących z miast nie przygotowanych do ciężkiej pracy w gospodarstwach 

rolnych, do życia w prymitywnych warunkach i surowym klimacie. Wedle 

szacunków publikowanych do początku lat 90 ogólna liczba deportowanej ludności 

cywilnej nie włączając jeńców wojennych, osób aresztowanych  ani zmobilizowanych 
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do Armii Czerwonej sięgała od 980 ty ś do 1.200.000 tyś . Oprawcy z NKWD działali 

z zaskoczenia, po swoje ofiary zjawiali się o świcie. W nocy z 9 na 10.02. przy mrozie 

dochodzącym w niektórych rejonach do -40C słychać było ich gwałtowne łomotanie 

kolbami nawoływania do wpuszczenia (odkrywaj). Zabierano także kobiety w ciąży i 

osoby chore i dopiero, co narodzone dzieci i często przypadkowe osoby znajdujące 

się w domach przyszłych zesłańców. Z reguły osoby chore i małe dzieci umierały już 

w trakcie wyniszczającego transportu. Wywózka już od pierwszej chwili dla wielu 

osób była już wydaniem wyroku śmierci przez okupanta. Przytoczył przykład ojca, 

zabitego kolbą karabinu chcącego zagotować trochę wody dla chorego dziecka. 

Najstraszniejsze warunki panowały w łagrach koło Workuty oraz na Komi gdzie 

śmiertelność przybierała największe rozmiary, gdzie przeciętnie umierało w ciągu 

roku  80%  skazanych . Ze stanu około 12 tyś Polaków zesłanych na Komi w latach 

1940 /1941 uratowało się zaledwie 583 osoby, których uratowała amnestia. Natomiast 

osoby kalekie wywożone były nad Ocean Spokojny i zatapiane. W kopalni ołowiu na 

Kamczatce pracowało 3 tyś Polaków przeważnie wojskowych i funkcjonariuszy 

policji, do lipca 1942 roku zmarły wszystkie osoby.  

W odniesieniu do ofert pracy poinformował, że jest w posiadaniu dwóch ofert pracy 

z dwóch różnych zakładów, które udało się mu znaleźć, załatwił tą pracę dla dwóch 

repatriantów na warunkach określonych w piśmie od wojewody z dnia 10.03.2015r. 

Zaznaczył, że w dniu jutrzejszy te oferty wraz z pismem zostaną złożone w 

sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.  

W odniesieniu do oferty współdziałania starosty Kłobuckiego odczytał treść pisma 

od starosty będącego odpowiedzią na złożoną przez siebie inicjatywę w sprawie 

pomocy dla repatriantów, w którym starosta docenia znaczenie przedsięwzięcia  i 

zadeklarował pomoc w podjęciu rozmów z gronem przedsiębiorców z terenu 

Powiatu Kłobuckiego. Zaznaczył, że również ze Starostwa uzyskał informację, że 

pracodawca zamierzający zatrudnić repatrianta powinien wiedzieć, że będzie 

otrzymywał przez okres 12 miesięcy zwrot części kosztów poniesionych przez 

przedsiębiorcę na przeszkolenie repatriantów, wynagrodzenia, nagrody, składki na 

ubezpieczenia społeczne oraz na utworzenie stanowiska pracy, który nie będzie 

mógł przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osobiście uważa, że 

burmistrz okazał się bezczynny wobec pisma wojewody w sprawie repatriantów, 

ponieważ to pismo powinno być poddane wnikliwej analizie na płaszczyźnie 

prawnej i ekonomicznej by dopiero w takiej formie zostało przekazane radnym jak 

również, że powinno być zrobione to, co osobiście sam zrobił jako radny poprzez 

znalezienie ofert pracy i uzyskania pomocy starostwa. Zaznaczył, że przez 

burmistrza powinien zostać złożony projekt uchwały w sprawie zaproszenia 

repatriantów, a jeśli nie zostanie złożony wówczas jako radny sam taki projekt 

uchwały złoży. Zwrócił się do radnych o pomoc w wspieraniu tego celu.  

  

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do pisma starosty uważa, że łatwo jest 

składać deklaracje, które nic nie kosztują. Poinformował, że obowiązkiem burmistrza 

było poinformowanie rady o takim piśmie, co zostało zrobione, ponieważ od decyzji 
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radnych zależą dalsze ewentualne działania w tym kierunku. Zaznaczył, że nie 

można grać uczuciami, o czym mówił również na posiedzeniu Komisji Budżetu i 

Finansów w dwóch kontekstach zarówno repatriantów jak i osób przychodzących, 

co wtorek, którzy mieszkają w ośmiu w jednym pomieszczeniu proszących o 

jakąkolwiek lokum. Natomiast dzisiaj najlepiej jest powiedzieć, że burmistrza nie 

interesują repatrianci, a radny sam załatwia oferty pracy dla repatriantów. 

Zaproponował znalezienie pracy tym osobom, które przychodzą, co wtorek. 

Zaznaczył, że jeśli decyzja radnych będzie taka, aby pomóc repatriantom w tej 

sprawie bez wahania w tym kierunku zostaną podjęte działania. Gmina ma czas na 

udzielenie odpowiedzi do 30.06.2015r, więc trudno dzisiaj twierdzić, że burmistrz nic 

nie zrobił. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji były również prowadzone 

działania w kierunku zatrudnienia repatriantów i żaden z przedsiębiorców nie 

odpowiedział na wystosowane pismo. Dzisiaj przedsiębiorca może zadeklarować 

chęć zatrudnienia repatrianta, ale nie da żadnej gwarancji, że to uczyni, bo sama 

deklaracja nic nie kosztuje kogo przyjdzie im zatrudnić. Dziwi się tym 

przedsiębiorcom, którzy deklarują chęć zatrudnienia nie wiedząc. Zwrócił uwagę, że 

to nie jest okres tylko 12 miesięcy, ponieważ ustawa mówi o 24 miesiącach 

zatrudnienia pełnego. Ponadto kwota około 160.000,00zł nie została przeznaczona 

tylko na zakup mieszkania ale również na pełne wyposażenie tego mieszkania. 

Poprosił, aby nie traktować dyskusji z posiedzenia sesji jak i komisji jako próby 

pokazania burmistrza i co niektórych radnych jako obywateli nieczułych i 

niepatriotycznych, a radnego w świetle glorii i chwały, bo cokolwiek załatwił. 

Uważa, że nie jest sztuką sprowadzić, ale sztuką jest zapewnić tym osobom pracę na 

lata i stworzyć warunki, aby te osoby czuły się bezpiecznie.  

 

Radny A. Tokarz – odpowiedział, że po przedstawieniu pisma przedsiębiorcy mieli 

pełną świadomość, kogo chcą zatrudnić. Natomiast sam osobiście nie podejmował 

tego tematu dla poklasku medialnego.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił radnych o zajęcie konkretnego stanowiska w 

sprawie repatriantów.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – przypomniała, że sprawa dotycząca  

repatriantów została szczegółowo przedstawiona na posiedzeniach komisji.  

 

Radna D. Kasprzyk – przyznała, że sprawa została omówiona na posiedzeniach 

komisji. Zwróciła uwagę, że kwota 160.000,00zł nie jest małą kwotą i gmina w 

ramach swoich możliwości mogłaby te osoby otoczyć opieką, gdyby te osoby miały 

na dłuższy czas zapewnione zatrudnienie. Natomiast dzisiejsza atmosfera nie jest 

wcale potrzebna, ponieważ sama ma dzisiaj wątpliwości, jaką ma to przybrać formę. 

Zastanawia się czy tej dyskusji nie należałoby odłożyć do czasu, kiedy zostanie 

przedstawiona propozycja czy analiza burmistrza. Zaznaczyła, że radny A. Tokarz 
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mocno się postarał i zebrał dużo materiałów. Niemniej jednak burmistrz ma czas na 

podjęcie decyzji do 30.06.2015r.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że jego intencją było, aby to radni zdecydowali czy 

mają zostać podjęte działania czy ma zostać przygotowana uchwała. Zwrócił uwagę, 

że nie jest to łatwy temat w ustawie jest mowa nie tylko o zatrudnieniu, ale także o 

zakupie mieszkania i jego wyposażeniu, więc poniesione koszty nie zostaną pokryte 

kwotą 160.000,00zł. i to radni muszą zdecydować, czy na te koszty będą skłonni 

przychylić się w późniejszym czasie. Niemniej jednak uważa, że radni powinni 

zacząć od podjęcia decyzji czy należy ograniczyć się tylko do znalezienia rodzin 

chcących przyjąć takie osoby, czy rozważać kwestie zakupu mieszkania wraz z jego 

wyposażeniem i wnioskować o takie środki, a nie szukać pracodawcy, który może w 

każdej chwili zrezygnować z zatrudnienia takiej osoby jeszcze w trakcie trwania całej 

procedury. 

 

Radny J. Soluch – stwierdził, że przeczuwając jak potoczy się dzisiejsza dyskusja 

dlatego był przeciwny by ten temat był podnoszony na dzisiejszym posiedzeniu  

sesji. Uważa, że jest czas, aby ten temat został przygotowany w inny sposób. 

Natomiast osobiście źle się czuje ze słowami radnego A. Tokarza w stosunku do 

burmistrza. Chwała radnemu A. Tokarzowi za podjętą inicjatywę. Poparł stanowisko 

radnej D. Kasprzyk, aby ten temat został rozważony i przeanalizowany w spokoju, a 

zaproponowana propozycja została przedstawione na sesji celem dokonania 

dalszych działań. Niemniej jednak ta sprawa musi zakończyć się podjęciem uchwały 

przez radę, ponieważ nie jest to inicjatywa jednej osoby.      

 

Sekretarz S. Piątkowska – przytoczyła zapis art. 21 ust. 2 ustawy o repatriacji, który 

mówi wprost, na jakich zasadach przydzielana jest dotacja przez wojewodę gminie, 

która przyjmuje repatriantów. „Dotacji udziela się gminie, której rada gminy podjęła 

uchwałę, w której zobowiązała się do zapewnienie lokalu mieszkalnego 

nieokreślonym imiennie repatriantom i do zawarcia na czas nieokreślony umowy 

nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego”. Wyjaśniła, że będzie istniała 

szansa na zwrot pieniędzy, gdy mieszkanie zostanie zakupione przez gminę, a 

wszelkie prawa własnościowe zostaną scedowane na repatriantów by to mieszkanie 

stało się ich własnością. Ponadto odczytała tezę pana o Z. Ofiarskiego dotycząca 

formy i trybu udzielanej pomocy gminom wykonującym zadania na rzecz 

repatriantów, z której wynika, że wysokość dotacji będzie możliwa do ustalenia po 

wskazaniu przez gminę konkretnego metrażu mieszkania z jego wyposażeniem. 

Wojewoda stawia bardzo szerokie warunki, a to, że pisze w piśmie, że zostanie 

przyznana kwota 165.000,00zł dotacji na jedną rodzinę wcale nie oznacza, że taką 

kwotę gmina otrzyma, ponieważ do takiej kwoty jest możliwe otrzymanie 

maksymalnej kwoty dotacji. Wartość dotacji zostanie również zmniejszona przez 

wojewodę, gdy gmina będzie sama wnioskować o konkretną rodzinę. 
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Radny M. Strzelczyk – uważa, że gmina powinna udzielić pomocy, ale tylko tym  

osobom wysiedlonym, ale pochodzących z naszej gminy. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – dodała, że dotacje z budżetu wojewody są bardzo 

ograniczane. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu Ewidencji ludności, 

dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego, których koszty działania tych 

trzech zadań powinny być dofinansowywane w 100% przez budżet wojewody, a są 

dofinansowywane w 40%. W związku z tym nie ma, co liczyć na to, że w 100% 

zostaną pokryte koszty sprowadzenia rodziny do gminy. 

 

Radny W. Dominik - zwrócił uwagę, że warto jest pochylić się nad udzieleniem  

pomocy. Uważa, że najtrudniejszym elementem będzie znalezienie mieszkania. 

Poprosił burmistrza o rozpoznanie tego tematu, aby mógł zapoznać radę z 

możliwościami gminy i jakie poniosą za sobą skutki finansowe, by rada miała tą 

świadomość przy podejmowaniu decyzji. 

 

Radny J. Puchała – uważa, że rada nie można przejść obojętnie obok tego tematu, ale 

nie w takie formie, jaką zaprezentował radny A. Tokarz. Zwrócił uwagę, że jest to 

bardzo trudny temat, ale wspólnymi siłami z całego powiatu można spróbować coś 

zrobić. 

 

Radny J. Kulej – zwrócił uwagę, że przed sprowadzeniem takiej rodziny dobrze 

byłoby mieć informację, jakie to będą osoby, bo być może nie będzie zachodziła 

konieczność zatrudnienia takiej osoby. Uważa, że taka informacja wykorzystana 

zostałaby również przez przedsiębiorców deklarujących chęć zatrudnienia 

repatriantów.  

 

Radny M. Wożniak – uważa, że nie można wirtualnie rozmawiać o repatriantach, 

ponieważ chcąc sprowadzić rodzinę na teren gminy i ponieść z tego tytułu 

konsekwencje finansowe musi zostać wcześniej przeprowadzona wnikliwa analiza.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – powiedział, że to pytanie nie zostało zadane bez 

przyczyny, ponieważ nie chciałby sam podejmować decyzji późniejszymi 

konsekwencjami finansowymi dla gminy. Zaznaczył, że wojewoda prosi o 

wskazanie mieszkania i warunków, a sam do wskazanych warunków dobierze 

rodzinę, więc nie wiemy, kto to będzie. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji w 

tym temacie była prowadzona dyskusja bez żadnych emocji i nikt nikogo nie 

obwiniał. Wykonana została analiza i do wszystkich firm zostały wysłane pisma z 

zapytaniem o możliwość zatrudnienia i nic z tego nie wyniknęło. Przyznał, że 

dotacje nigdy nie są przyznawane w 100%. Natomiast jako burmistrz gminy musi 

brać pod uwagę wiele aspektów, że będą pretensje tych mieszkańców, którzy nie 

mają mieszkania socjalnego i pracy.  
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Radny M. Wojtysek – przytoczył zdanie umieszczone na stronie urzędu 

wojewódzkiego” Istotne jest, by podejmując uchwałę o zaproszeniu repatrianta, 

gmina miała świadomość długofalowych konsekwencji wynikających z zaproszenia i 

nie wycofania się z raz podjętych zobowiązań”. Przyznał, że temat jest ważny 

niemniej jednak należy pamiętać, że tej pomocy potrzebują również mieszkańcy 

naszej gminy, którym nie jesteśmy również w stanie zapewnić pracy. Uważa, że 

należy zastanowić się dobrze nad podjęciem tej decyzji by w przyszłości tego nie 

żałować.  

 

Radny Z. Bełtowski – uważa, po raz kolejny poprzez podjęcie ustawy na gminę 

zostaje nałożona kolejna realizacja zadania ze skutkami finansowymi dla gminy, 

kiedy gmina nie ma wolnych środków finansowych na realizacje bieżących 

inwestycji. Ponadto nie mając do końca wiedzy, jakie to będą osoby i czy nie będą to 

osoby takie, które zostały ostatnio zatrzymane przez policję ( wyłudzające pieniądze na 

wnuczka).  

 

Radna D. Kasprzyk – odpowiedziała, że zna firmę zadowoloną z pracy 

zatrudnionych ponad 40 osób z Ukrainy, którzy byli zatrudnieni tylko na czas 

pobytu w Polsce. Zakłada, że gdy gmina znajdzie pracę dla repatrianta to wojewoda 

nie skieruje do tej gminy emeryta. Uważa, że nie można spłycać tego tematu poprzez 

straszenie tym, kto może przyjechać do gminy. 

 

Radny A. Tokarz – zauważył, że radni nie rozumieją w większości tego tematu, 

ponieważ trzeba zrozumieć, czym jest wskazanie imienne, a czym jest wskazanie bez 

imienne, bo za tym kryje się wysokość przyznanych środków. Uważa, że nie 

powinno być wskazywania imiennego, bo powrót należy się wszystkim tym 

osobom. Przytoczył przykład gminy Byczyna, która w poprzednim roku 

sprowadziła kilkanaście kolejnych rodzin z Kazachstanu, łącznie zostało 

sprowadzonych 41 osób. Tam ludzie myślą. Zaznaczył, że tych ludzi nie można 

izolować od społeczeństwa, na co są również dodatkowe pieniądze. Korzystając z 

tych dodatkowych środków przeznaczonych dla repatriantów można przygotować 

projekt, który powiąże zadanie sprowadzenia repatriantów z mieszkaniami 

socjalnymi.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował, że jako burmistrz ma obowiązek uprzedzić 

o konsekwencjach negatywnych i dobrych wszystkich działań nie tylko dotyczących 

tego zadania. Uważa, że nie można wybierać tego, co się komuś podoba i jest dobre 

do dyskusji. Przyznał, że istnieje możliwość połączenia pewnych rzeczy przy 

budowie budynku socjalnego np. przeznaczyć jedno mieszkanie rodzinie 

repatriantów, a tylko wtedy, gdy głównym zadaniem będzie to, co zostanie 

zabezpieczone naszym mieszkańcom. Niemniej jednak najpierw trzeba taki budynek 

wybudować, co w gminie jest nieuniknione. 
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Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że otrzymał od starosty Powiatu 

Kłobuckiego kolejne pismo w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom z okupywanej 

Ukrainy. 

 

 

 

Pkt.19.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

  

Nie zgłoszono. 

 

Pkt.20.  

Interpelacje i zapytania radnych  

 

Nie zgłoszono. 

 

Pkt.21.  

Wolne wnioski i oświadczenia  

 

Nie zgłoszono. 

 

 

Pkt.22.  

Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska - poinformowała o następujących sprawach  

                     - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła skarga na dyrektora OSiR i   

                       pracownika OSiR    

     Poprosiła o wskazanie komisji, do której zostanie przekazana skarga 

     celem jej rozpatrzenia. 

 

Radny J. Soluch -zaproponował przekazanie skarg celem ich rozpatrzenia do Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i 

Turystyki.  

 

Za skierowaniem skarg do rozpatrzenia przez Komisję Edukacji Publicznej, Ochrony 

Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki głosowało 15 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

 

Skargi zostały skierowane do Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, 

Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

  -  poprosiła  radnych o odbiór z Biura Rady informacji burmistrza na  
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                          temat  przedłożonego rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w  

                          funduszu  jednostki oraz bilansu z wykonania budżetu i bilansu  

                          jednostek budżetowych za rok 2014.  

  - wpłynęło pismo z Prezesa Sądu Okręgowego z Częstochowy w  

                          informujące  o możliwości dokonywania zgłoszeń kandydatów na  

                          ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego na kadencję  

                          2016-2019. 

                       -  wpłynęła lista osób zakwalifikowanych do  Regionalnego Forum  

                          Liderów Odnowy Wsi, które odbędzie się w dniach 5 - 6 maja br w  

                          Wiśle.  

           - wpłynęła Uchwała Nr 63/V/34/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 

              01 kwietnia 2015 roku w sprawie poparcia starań Światowego  

              Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi  

              Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara. 

 - wpłynęła Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz  

              z dnia 13.03.2015 w sprawie poparcia działań mających na celu 

              zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w  

              regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów  

              jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił sołtysów i przewodniczących osiedli o ustalenie  

terminów spotkań z zarządami osiedli i radami sołeckimi oraz o ustalenie terminu 

spotkania z przedstawicielami PWiK, aby to spotkanie odbyło się jeszcze przed 

podjęciem przez radnych decyzji o wykonaniu ekspertyzy.  

 

Radny W. Dominik –uważa, że nie trzeba wiązać bardzo ściśle ekspertyzy, ponieważ 

będzie ona obejmowała szerszy zakres. Zwrócił uwagę, że otrzymał odpowiedź z 

PWiK na zadane pytanie w formie informacji publicznej, z której niewiele wynika. W 

związku z tym złożył kolejne pismo z prośbą o jego uzupełnienie. Zaznaczył, że z 

uzyskanej informacji wynika, że same pensje bez nagród i pochodnych PWiK 

stanowią kwotę 33mln rocznie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że to radny zwrócili się z prośbą o 

zorganizowanie spotkania z przedstawicielami PWiK jeszcze przed podjęciem 

decyzji o ekspertyzie. Zwrócił uwagę, że ekspertyzę trzeba zlecić do wykonania i za 

nią zapłacić. Niemniej jednak należy zadać pytanie, jaki ma ona obejmować zakres, 

ponieważ złożony wniosek został sporządzony dość lakonicznie i dotyczył 

sporządzenia ekspertyzy prawno - ekonomicznej i rozumie, że ma dotyczyć czy 

gmina działa zgodnie z prawem będąc w Związku. Uważa, że z chwilą zlecenia 

wykonania ekspertyzy w zapytaniu złożonym do firmy firma poprosi o więcej 

danych, czego ona ma dotyczyć i jaki zakres ma obejmować. Przytoczył przykład 

wykonywanej kontroli przez Komisje Rewizyjna, która wyznacza swój zakres 

działań kontroli.   
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Radny A. Tokarz –  poprosił, aby nie wiązać wniosku Komisji Rewizyjnej z 

działaniami, o których wspomniał Burmistrz. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że użył tego porównania tylko i wyłącznie 

dlatego, żeby ta ekspertyza też miała określone ramy i wytyczne. Pamięta, że radny 

W. Dominik prosił o zorganizowanie takiego spotkanie celem zapoznania radnych z 

funkcjonowaniem PWiK by móc ewentualnie rozszerzyć zakres ekspertyzy. Poprosił 

o wskazanie środków potrzebnych na wykonanie ekspertyzy.   

 

Radny Z. Bełtowski – zaproponował, aby na zebraniu w Kamyku, czy Białej została 

poruszona sprawa kanalizacji sanitarnej. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że będą organizowane zebrania z 

zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi, w celu przeprowadzenia wizji 

lokalnej danego sołectwa czy osiedla.  

 

Radna D. Kasprzak – poprosił, aby w tych spotkaniach uczestniczyli również radni z 

tego osiedla i sołectwa.  

 

Radny. J Soluch – uważa, że najlepszym terminem spotkania z przedstawicielami 

PWiK byłoby posiedzenie sesji. 

Zapytał, czy wniosek o wykonanie ekspertyzy został złożony przez radnego W. 

Dominika czy Komisji Rewizyjnej. 

 

  

Pkt.23.  

Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1630  zamknęła obrady IX  

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Protokołowała: 

M. Wrona.  
 

 

 

 


