
Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

posiedzenia IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

w dniu 11.12.2014r. 

 

Sołtys z Lgoty L. Chłąd – poruszył następujące sprawy: 

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

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

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

   zaplanowane inne drogi; 

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

   Lgocie;  

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

 

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

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

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

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

zachodziła konieczność zabezpieczenia środków własnych. Niemniej jednak zostaną 

poczynione starania w kierunku pozyskania środków na modernizację odcinka drogi 

od Białej w kierunku Lgoty. 

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

dyrektorem ZDP.  

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

zostanie wykonane w roku 2015.  

 

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

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

 

Wicestarosta M. Biernacki - odpowiedział, że zmodernizowany został jedynie  

odcinek drogi powiatowej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania, a pozostały 

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

został zakwalifikowany przez komisję wojewody szacującą straty powodziowe.  

Niemniej jednak decyzją Zarządu zostało zlecone opracowanie dokumentacji 

projektowej na modernizację całego odcinka drogi od skrzyżowania w Zakrzewie do 

skrzyżowania w Hutce, więc po rozpoczęciu prac projektowych, pozostanie 

poszukanie źródeł finansujących to zadanie.   

 

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

w gospodarstwach domowych.  

 

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

posiedzenie Komisji Rolnictwa z udziałem Przedstawicieli Kół Łowieckich 

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



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

Łowieckich może jedynie wystąpić o zwiększenie ilość odstrzałów. 

 

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

- w nawiązaniu do starszej osoby zamieszkującej w mieszkaniu komunalnym,  

  którego zagrzybienie prawdopodobnie jest przyczyną pogarszającego się stanu  

  zdrowia. Poprosił Dyrektora ZDiGK o poczynienie starań poprzez zmobilizowanie 

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

  wcześniej obietnicy docieplenia ścian w mieszkaniu; 

- poprosił o dalszą kontynuację już rozpoczętych prac przy budowie miejsca  

  parkingowego przy ul. Zielonej 4; 

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

  zainteresowaniu obiektem przez mieszkańców. Zwrócił uwagę, że z przedstawionej 

  informacji Burmistrza wynika, że odbiór obiektu przewidziany został na dzień  

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

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

  obiekcie powinny być umocowane mocniejszymi śrubami, co mogłoby  

  zabezpieczyć je przed działaniem intruzów. Zapytał, czy istniałaby możliwość  

  zamontowania kamery monitorującej cały obiekt. 

  Podziękował za szybką reakcję pracowników urzędu, której celem było 

  zlikwidowanie powstałej bariery architektonicznej poprzez usunięcie wysokiego 

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

  niepełnosprawnym poruszających się na wózkach korzystanie z obiektu.  

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

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

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

- Zwrócił się do Komendanta KPP wyznaczenie częstszych kontroli tego miejsca  

  przez patrol policji. 

 

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

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

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

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

monitorującego obiekt.  

 

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

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

 

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

złożona oferta w zakresie organizacji zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla 

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

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



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

podłączone dwie zamontowane lampy przy ul. Górnej w Lgocie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do oświetlenia odpowiedź zostanie 

udzielona w terminie późniejszym. 

 

 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

posiedzenia Sesji IV Rady Miejskiej W Kłobucku 

w dniu 11.12.2014r. 

 

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

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

kanalizacji i wymianę sieci wodociągowej.  

Podziękował Komendantowi Policji za poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

na odcinku od Kiedrzyna do Kamyka na terenie Sołectwa Białej. 

 

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

przygotowania tej inwestycji do realizacji zostanie udzielona po przeanalizowaniu 

budżetu.  

 

Radny J. Soluch – poruszył następujące sprawy;  

- zapytał czy zostanie zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie  

  wspólnego odśnieżania dróg w okresie zimowym; 

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

- czy do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone wnioski w sprawie budowy 

  drogi wojewódzkiej Częstochowa – Działoszyn.  

 

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

zamontowanych lamp pozostała kwestia podpisania przez Tauron aneksów do 

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

do Urzędu Marszałkowskiego.  

 

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

rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad będących kontynuacją 

prowadzonych rozmów przez poprzedniego Burmistrza odnośnie aktywizacji 

terenów znajdujących przy drodze krajowej po prawej stronie od Kłobucka w 

kierunku Libidzy, terenów umożliwiających rozwój przedsiębiorczości na terenie 

Gminy Kłobuck i Powiatu Kłobuckiego.  

Poprosił o rozeznanie tematu związanego z modernizacją ogrzewania w 

przedszkolach oraz tematem rozrastającego się targowiska miejskiego. 

 



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

tematem priorytetowym. Spotkanie z Prezesem Katowickiej Strefy Ekonomicznej z  

właścicielami gruntów zostało zaplanowane na początku roku by zastanowić się nad  

stworzeniem wspólnego projektu dotyczącego zorganizowania i promowania 

terenów Gminy Kłobuck pod względem inwestycyjnym. Również będą prowadzone 

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

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

jakie mają oczekiwania właściciele terenów wobec Gminy. Natomiast Gmina ma 

obowiązek udzielenia pomocy w znalezieniu inwestora i w zabezpieczeniu 

wszelkich możliwych rozwiązań oraz udzieleniu pomocy w kwestii pozyskiwania 

środków. Poinformował, że w nowym programowaniu została przeznaczona 

znaczna ilość środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości. Niemniej jednak z 

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

skomplikowana i wie ilu z tego powodu małych przedsiębiorców musiało 

zrezygnować ma propozycję utworzenia komórki, która miałaby za zadanie 

udzielenia pomocy przedsiębiorcom w wyborze odpowiedniego programu i 

pozyskania dofinansowania z nowego rozdania.  

W odniesieniu do modernizacji ogrzewania przedszkoli odpowiedział, że będzie 

zachodziła konieczność przesunięcia środków na sprawy dotyczące funkcjonowania 

budynków szkolnych i okołoszkolnych, czyli poprzez zabezpieczenie nie tylko 

pedagogicznej, ale również poprzez zabezpieczenie sfery lokalowo eksploatacyjnej, 

poprzez poprawę technicznej jakości eksploatacji obiektów.  

 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi zapytał, czy w punkach sprzedaży detalicznej były 

prowadzone kontrole polegające na sprawdzeniu obrotów ze sprzedaży napojów 

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

wglądu do tych protokołów. 

 

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

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

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

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

jest już bardzo zniszczona. Podziękowała za ujęcie w planie budżetowym 

dofinansowania na zakup lamp umożliwiający zakończenie budowy oświetlenia 

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

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

nakładach finansowych poprzez samą wymianę termostatów lub ich zamontowanie 

w budynkach, w których ich nie ma. 

 

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

ul. Żytniej w Kłobucku stwarzającego duże zagrożenie epidemiologiczne oraz o 

poczynienie starań w celu udrożnienia chodnika od strony pawilonów na Rynku 



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

parkujące pojazdy samochodowe.  

 

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

  

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

wystarczająco do Akcji Zima, została zakupiona mieszanka piaskowa jest  

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

likwidujące śliskość na jezdni i chodnikach.  

 

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

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

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

nawierzchni drogi może spowodować wyrzucenie jadącego pojazdu z drogi. 

Poprosiła o doraźne wyrównanie powstałego załamania jeszcze przed nadejściem 

zimy. W nawiązaniu do umieszczonego w budżecie zadania dotyczącego 

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

rozpoczęciem realizacji tego zadania sprawdzić, jakie zostały podjęte działania w 

celu zwiększenia pojemności przepompowni na Smugach oraz czy został złożony 

wniosek w sprawie przejęcia tej przepompowni przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów celem uregulowania stanu prawnego. 

 

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

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

na stanie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji, ponieważ ta 

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

Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.  

 

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

pojemności przepompowni na Smugach nie zostanie zakończony istniejący problem 

zalewanych terenów, ani nie będzie możliwe zrealizowanie zadania założonego w 

budżecie, ponieważ zawsze będzie przeszkodą przepompownia.  

 

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

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

osobowy mogą pojawić się nowe rozwiązania w sprawie przejęcia majątku. 

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

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

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

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

urządzeń odpowiedział, że na pewno zostanie przeprowadzona rozmowa by sprawa 

ta została wyjaśniona poprzez wyznaczenie właściwego właściciela tych urządzeń by 

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



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

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

planowanych ścieków z nowo wybudowanej kanalizacji Biała, Kamyk. 

 

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

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

możliwość niż odbiór godzin nadliczbowych poprzez udzielenie wolnego dnia od 

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

formie premii według stawki zaszeregowania, skoro pracownikom urzędu nie 

można płacić za godziny nadliczbowe.  

 

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

godziny nadliczbowe płacone są wysokości 50% kolejne po 100% wysokości stawki. 

Wobec powyższego zapłata za godziny nadliczbowe spowoduje większe koszty 

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

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

zachodzi konieczność. Sprawa wynagrodzenia zostanie na pewno przeanalizowana 

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

 

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

możliwość zapłaty w formie premii w danym zaszeregowaniu.    

 

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

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

przeanalizowany przez Dyrektora ZDiGK. Niemniej jednak na pewno obecny system 

zapłaty zostanie przeanalizowany dla tych pracowników zatrudnionych w okresie 

zimowym przy Akcji Zima.  

 

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

ponadnormatywny czas pracy w okresie zimowym stanowił zawsze dylemat, nawet 

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

dni wolne, ponieważ odbiór w okresach wiosenno letnich dezorganizowało pracę 

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

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

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

przeprowadzone rozmowy z Dyrektorem Muchą i Wydziałem Inwestycji i 

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

przygotowania i złożenia do Urzędu Marszałkowskiego do Wydziału Transportu 

wszystkich propozycji dotyczących modernizacji tych dróg przebiegających przez 

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

kierunku Łobodna, ponieważ przetarg na przebudowę tych dróg i wykonanie 

projektu będzie ogłoszony w miesiącu maju 2015r.  

 



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

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

Łobodnie. 

 

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

uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem ds. Projektów Strategicznych, który 

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

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

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

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

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

tym kierunku mimo zapewnień dyrektora będą poczynione starania, aby budowa 

ronda została zgłoszona we wnioskach do projektu przebudowy tych dróg 

 

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

Urzędzie Marszałkowskim w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 

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

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

posiadaniu pisma z Urzędu Marszałkowskiego zapewniające, że przy projektowaniu 

drogi Częstochowa Działoszyn zostanie uwzględniony wniosek dotyczący 

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

tego powodu w zgłoszonej interpelacji zapytał czy zostały zgłoszone wnioski, 

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

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

Sołectwa został poparty drogą urzędową przy projektowaniu tej drogi.  

 

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

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

po zgłoszeniu przez mieszkańca problemu może sam zasięgnąć informacji od 

pracownika urzędu w celu udzielenia odpowiedzi lub ją przedyskutować na 

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

udziałem mieszkańców by mieszkańcy mieli bezpośrednią możliwość zadania 

pytania radnemu czy pracownikowi urzędu. 

 

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

kierowników i pracowników wydziałów właśnie między innymi z tego powodu na 

posiedzeniach Sesji uczestniczą kierownicy by mieszkaniec, Radny czy Sołtys mógł 

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

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

dotyczące mieszkańców powinni być przeanalizowane na posiedzeniach komisji.  

 

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

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



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

ścieki z Łobodna. 

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

przepustowości była przewidziana rozbudowa dodatkowej części Gminy Kłobuck to 

na dzień dzisiejszy jej przepustowość nie jest wystarczająca.  

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

rozbudowę sieci również o sprawdzenie przepustowości kanałów tłocznych, 

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

kanału tłocznego.  

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

ekologicznego będzie składała informację dot. ilości osób przyłączających się do 

nowo wybudowanej kanalizacji w Kamyku by nie stracić kolejnych środków 

finansowych.  .  

 

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

zaproponował czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania w Sali Sesyjnej 

Urzędu Miejskiego z wyborcami w dniu 7.01.2015 w godzina wieczornych by 

wyborcy mogli poznać radnych i bezpośrednio zadać pytanie. 

 

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

obowiązek komunikowania się z swoimi wyborcami, są wyznaczone dyżury 

radnych, gdzie wyborca czy mieszkaniec może bezpośrednio zadać pytanie.  

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

Sołectw.  

 

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

organizowane zebrania osiedlowe czy sołeckie, w których uczestniczą kierownicy i 

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

powiedzieć mieszkańcom po tak krótkim okresie i przed uchwaleniem budżetu. 

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

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

sołectw. 

 

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

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

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

Zaproponował, aby w rozpowszechnieniu harmonogramu dyżurów radnych w jakiś 

sposób zaangażować prasę lokalną, która informowałaby mieszkańców o konkretnej 

dacie pełnienia dyżuru przez radnego w danym tygodniu. 

 

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

jakieś większe zadanie, istnieje możliwość zrealizowania zadania dotyczącego 

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



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

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

przedłużenie ul. Sienkiewicza jest bardzo potrzebne, które mogłoby zostać 

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

sytuacji związanej z wywłaszczeniami gruntu. W odniesieniu do wypowiedzi Radnej 

B. Błaszczykowskiej przyznał, że faktycznie mimo ustawionego zakazu postoju 

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

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

Kłobucku, ponieważ wyznaczone zostały tylko miejsca parkingowe od zachodniej 

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

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

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

powyższego należy się zastanowić na zmianą znaku lub nad odsunięciem pasa 

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

 

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

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

Kłobucku odbyło zebranie z mieszkańców ul. Sienkiewicza z Burmistrzem Kłobucka, 

którzy byli bardzo przeciwni temu przedłużeniu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

że to osiedle nie będzie już tak bezpieczne.  

 

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

woli mieszkańców. Natomiast, jeśli mieszkańcy wyrażą wole powstania takiej 

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

tej kwestii mamy dwie opinie dwóch przedstawicieli mieszkańców wobec 

powyższego póki nie zostanie podjęta decydująca wola mieszkańców trudno będzie 

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

osiedla czy sołectwa były konsultowane z mieszkańcami. 

 

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

na interes pozostałych mieszkańców miasta Kłobuck, ponieważ utworzenie drogi 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

kierunku ul. Wieluńskiej.  

W odniesieniu do spraw własnościowych poinformowała, że na dzień dzisiejszy 

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

trakcie podjętej próby rozmów właściciel oczekiwał przyznania nieruchomości 

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

zagospodarowania przestrzennego ta nieruchomość została przewidziana pod 

urządzenie drogi zostały podjęte działania w celu przeznaczenia w drodze zamiany 

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

ta propozycja nie została przez właściciela zaakceptowana uznając, że propozycja 

zostanie zaakceptowana wówczas, gdy zostaną przyznane dwie działki budowlane.   

Pozostała jeszcze do uregulowania kwestia spraw własnościowych w obrębie  

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

pozostała możliwość zastosowania wywłaszczenia lub przystąpić do realizacji tej 

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

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

 

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

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

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

zorganizował zebranie z mieszkańcami, którzy nie chcą drogi natomiast on 

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

budową połączenia tych dróg.  

 

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

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

temat został przedłożony do konsultacji na zebraniach wiejskich i osiedlowych w 

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

Natomiast, jeśli będzie taka wola mieszkańców osobiście będzie za organizowaniem 

takich spotkań.  

 

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

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

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

Kłobucka.   

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

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



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

można patrzeć egoistycznie trzeba ułatwić życie innym mieszkańcom.  

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

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

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

 

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

kadencji Rady Miejskiej był również opracowany harmonogram dyżurów poprosił o 

sprawdzenie ilu zgłosiło się mieszkańców.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedziała, że przygotowany 

na rok 2015 harmonogram dyżurów zostanie przekazany prasie lokalnej.  

 

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

mieszkańców, że radni nowej kadencji zaproponowali coś nowego w szkołach 

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

wprowadzenie, w każdej placówce oświatowej zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

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

szkolne nie były zamknięte dla dzieci, których rodzice pracują.  

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

którym zostali zobowiązani, aby w okresie przerwy świątecznej były czynne 

wszystkie palcówki oświatowe w godz. 800 do 1600 .  
 


