Zapytania i wolne wnioski mieszkańców
z posiedzenia VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 11.02.2015r
Mieszkaniec Kamyka W. Owczarek – w imieniu właścicieli gruntów, którym zostały
zajęte grunty rolne pod wyprostowanie przebiegu drogi łączącej część Smug z drogą
wojewódzką Nr 491 w Łobodnie poprosił o zaliczenie tej drogi do kategorii dróg
gminnych oraz umorzenie naliczonych kosztów geodezyjnych za przeprowadzone
rozgraniczenie gruntów w 2014r.
Przypomniał, że droga została urządzona w latach siedemdziesiątych przez SKR
Kamyk z uwagi na zaplanowaną inwestycję budowy fermy niosek na Kurnikach.
Grunt pod drogę został przekazany nieodpłatnie. Natomiast w 2008r z chwilą
pojawienia się możliwości uzyskania dopłat unijnych rolnicy, zwrócili się do Urzędu
Gminy o uregulowanie tej kwestii, ponieważ od zajętych gruntów płacony był
podatek przez rolników.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że problem jest poważny i nie jest łatwy do
rozwiązania, ponieważ rozgraniczenie nastąpiło na wniosek właścicieli tych
gruntów, a przepis mówi wyraźnie, że gmina ma obowiązek nałożenia opłaty za
poniesione koszty rozgraniczenia. Ponadto również nie jest możliwe
rekompensowanie tej kwoty za grunt przeznaczony pod drogę z uwagi, że droga nie
jest własnością gminy, a jest własnością Skarbu Państwa. Natomiast gdyby
wnioskodawcą rozgraniczenia był Skarb Państwa wówczas nie żądałby zapłaty od
właścicieli tych gruntów. Zwrócił uwagę, że gdyby Skarb Państwa przekazał ten
grunt gminie wówczas byłaby podstawa do umorzenia. Niemniej jednak na dzień
dzisiejszy to Skarb Państwa winien wypłacić zadośćuczynienia tym rolnikom za
przejęte grunty. Zaznaczył, że doskonale rozumie te osoby, którym kiedyś zabrano
grunty, a dzisiaj chcąc uregulować stan prawny, są obciążani kosztami. Zapewnił, że
na pewno w tej kwestii będzie jeszcze rozmawiał ze Starostą władającym gruntami
Skarbu Państwa.
Sołtys z Lgoty Z. Chłąd – z uwagi na zauważoną dewastację przystanków
autobusowych zwrócił się do Komendanta Policji o wyznaczenie częstszych kontroli
patroli policji na przystankach autobusowych.
Podziękował Dyrektorowi ZDiGK za natychmiastową naprawę zdewastowanych
przystanków autobusowych jak również kierownikowi GOPS za zdecydowaną
pomoc mieszkańcowi Lgoty.
Komendant Policji A. Górka - odpowiedział, że w te miejsca zostanie zwiększona
częstotliwość patrolu policji.
Radna D. Kasprzyk – w odniesieniu do wypowiedzi mieszkańca Kamyka,
powiedziała, że nie zgadza się że stwierdzeniem, że ta droga prowadzi tylko do tzw.

Kurników, ponieważ z tej drogi korzystają wszyscy mieszkańcy nie tylko Smug, ale
również Kłobucka, którzy znają tą drogę. Zaznaczyła, że na tą drogę została
skierowana cała komunikacja samochodowa w trakcie budowany kanalizacji w
Kamyku, ponadto od czasu, kiedy została oddana do ruchu ul. Kochanowskiego z tej
drogi korzystają również mieszkańcy całego Osiedla Smugi II jadący w kierunku
Częstochowy. Zwróciła uwagę, że zawsze ta droga była alternatywną drogą
dojazdową, więc nie możemy mówić, że jest to droga niczyja.
Uważa, że należy podjąć uchwałę o zaliczeniu tej drogi do kategorii dróg gminnych
a wówczas może będzie istniała możliwość rekompensowania naliczonej opłaty za
dokonane rozgraniczenia.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych przypomniał, że ta droga jest własnością Skarbu Państwa, więc na jakiej
podstawie miałaby być przejęta przez gminę. Uważa, że ta droga może być przejęta
przez Starostwo i być drogą powiatową.
Radny W. Ściebura – uważa, że skoro ten teren jest własnością Skarbu Państwa, a
zarządcą jest Starosta, wobec powyższego Starosta powinien jak najszybciej
zorganizować spotkanie z tymi osobami, ponieważ tą kwestię należy jak najszybciej
rozwiązać. Osobiście odnosi wrażenie, że właściciele gruntów zostali ukarani za
oddany grunt pod drogę. Zwrócił uwagę, że droga nie jest tylko odśnieżana przez
SKRP „Smugi”, ale jest również odśnieżana przez Gminę. Poparł propozycje
przejęcia tej drogi przez Starostwo i zaliczenie jej jako drogi powiatowej.
Radny W. Dominik – uważa, że docierają sprzeczne informacje, ponieważ z jednej
strony słyszy, że jest to grunt prywatny, a z drugiej, że Skarbu Państwa. Zwrócił
uwagę, że gdyby to był grunt prywatny wówczas istniałaby możliwość skorzystania
z przepisu ustawy z 2002r, która taki stan reguluje w następujący sposób, że jeśli
droga jest użytkowana jako droga z mocy prawa przechodzi na własność zarządcy
za odszkodowaniem, które ustala wojewoda, a być może w tym trybie udałoby się
wykupić drogę i zrekompensować poniesione nakłady na geodetę.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że spór polega na ustaleniu, kto jest
faktycznym właścicielem, ponieważ część jest własnością Skarbu Państwa, a część
właścicieli prywatnych. Przyznał, że te osoby faktycznie zostały ukarane za to, że
chciały sprawę uporządkować, poprzez uregulowanie stanów prawnych. Uważa, że
trzeba jak najszybciej zorganizować spotkanie z władzami Powiatu z uwagi, że
starosta w imieniu wojewody jest zarządcą terenu Skarbu Państwa i ustalić zarządcę
drogi by w ramach porozumienia z właścicielami wypłacić odszkodowanie.
Radny J. Soluch – uważa, że sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż to nie jest
sprawa tych trzech osób, bo będą jeszcze inne osoby. Obecnie sprawa została
skierowana do Sądu, więc na tym etapie należałoby jak najszybciej podjąć działania,

aby z naszej strony dać sygnał nawet do tych spraw Sądowych. Osobiście uważa, że
nie powinno się karać tych osób za to, że oddali swój grunt pod drogę publiczną,
która faktycznie jest dostępną dla wszystkich mieszkańców jak i również drogą
okrężną w razie jakichkolwiek kolizji drogowych.
Burmistrz J. Zakrzewski - uzupełnił, że właściciele gruntów otrzymali już wezwania
do zapłaty, więc oczekują podjęcia pewnych decyzji by ta kwota nie ulegała
dalszemu powiększaniu poprzez narastające odsetki, a później poprowadzić
rozmowy i negocjacje.
Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia VI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 11.02.2015r

Radny W. Ściebura – poruszył następujące sprawy:
- zapytał, czy po zakończonych pracach wykończeniowych przy budowie kanalizacji
remont drogi ul. Reymonta został uznany za zakończony. Zwrócił uwagę, że na
drodze jest bardzo dużo załamań i zapadlisk, które stwarzają duże
niebezpieczeństwo. Poprosił o sprawdzenie stanu nawierzchni drogi by wiosną
móc przystąpić do jej naprawy.
- zapytał, czy zostały już zakończone czynności związane z zamianą gruntów
odnośnie urządzenia wyjazdu z ul. Malinowskiego oraz wykupem pozostałych
działek przy ul. Brzechwy w Kamyku w celu umożliwienia dojazdu do
drogi dojazdowej do pól.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do naprawy nawierzchni drogi ul.
Reymonta odpowiedział, że otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego listę usterek
dotyczących ul. Szkolnej i ul. Reymonta. Niemniej jednak gmina nie będzie pod
pretekstem zakończenia budowy kanalizacji usuwać usterek, które powstały nie z
naszej przyczyny, więc ich naprawa nie będzie leżeć po stronie gminy. Natomiast to,
co ewidentnie zostało uszkodzone podczas budowy kanalizacji (powstałe załamania)
zostaną naprawione.
W kwestii zamiany gruntów odpowiedział, że zostały przygotowane operaty
szacunkowe obydwu nieruchomości, z których wynika, że za grunt gminny została
wystawiona większa cena. Obecnie czekamy na zajęcie stanowiska właścicieli drugiej
działki.
Radna D. Kasprzyk – poprosiła o zamontowanie w budynku Urzędu Miejskiego
przy wejściu do sali sesyjnej barierki przy schodach prowadzących w górę.
Radny M. Strzelczyk – w nawiązaniu do przejazdu kolejowego przy ul.
Zakrzewskiej w Kłobucku poprosił o interwencję w PKP w sprawie usunięcia

powstałego zapadliska między szynami kolejowymi, które powoduje zaniżanie szyn
podczas przejazdu pociągu stwarzając tym samym duże niebezpieczeństwo
wykolejenia się wagonów.
W imieniu większości radnych poprosił, aby posiedzenia sesji nie były organizowane
w dni targowe (środy) z uwagi na istniejący w tym dniu problem z zaparkowaniem
samochodu.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostanie wystosowanie pismo do
odpowiedniej sekcji ruchu PKP.
Radny A. Tokarz – zgłosił interpelację odnoszącą się do właściwych relacji i
właściwego prowadzenia Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Poinformował o kilku
niedopuszczalnych zdarzeniach naruszających prawa radnego do właściwego
wykonywania mandatu podczas posiedzenia V Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w
dniu 19.01.2015r, min. poprzez:
- wymuszanie przez Burmistrza na osobie radnego złożenia wniosku
służącego przerzuceniu na radnego własnej nadzorczej odpowiedzialności nad
targowiskiem,
- bezpodstawne publiczne stwierdzenie Burmistrza, że przez Radnego A. Tokarza
dokonane zostanie zgłoszenie naruszenia prawa do organu ścigania,
- naruszenie prawa lokalnego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej poprzez
uniemożliwienie zabrania głosu Radnemu A. Tokarzowi jako Przewodniczącemu
Zarządu Osiedla Nr 3, który zgodnie zapisem w § 12 ust 1 pkt 2 Statutu Osiedla
Nr 3 ma pełne prawo do wypowiedzi i reprezentowania osiedla wobec organów
Gminy Kłobuck.
W nawiązaniu do zachowania Burmistrza, wyjaśnił, że Burmistrz nie wchodząc w
skład Rady Miejskiej na posiedzeniach tego organu jest tylko gościem, a
gospodarzami są radni, którzy w ramach otrzymanego mandatu od społeczeństwa
mają pełne prawo do zadawania pytań nawet tych mało merytorycznych w ramach
ustawowych uprawnień do stanowienia i kontroli, którym zawsze należy się
odpowiedź grzeczna, pełna, merytoryczna i z szacunkiem. Zwrócił uwagę, że
Burmistrz ma do swej dyspozycji prawnika, księgową, kierowników Wydziałów,
więc ma od kogo czerpać wiedzę, czego nie ma radny.
Zaznaczył, że na szkoleniu radnych i kierowników w dniu 30.01.2015r poruszonych
zostało wiele interesujących tematów, a z wypowiedzi prawnika, Dyrektora
Wydziału Prawnego Wojewody Śląskiego wynikało, że nie ma żadnych wycieczek
burmistrza wobec radnego oraz, że jesteśmy zobowiązani do wzajemnego szacunku.
W odniesieniu do prowadzenia obrad Rady Miejskiej przypomniał, że obowiązuje
Statut Gminy Kłobuck, który nakłada pewne rygory na przewodniczącego obrad,
którym z reguły jest przewodnicząca rady. Zwrócił się do Przewodniczącej o
stosowanie się do zapisów Statutu, ponieważ swoją bezczynnością naruszyła zapisy
statutu np. wobec opisywanych zdarzeń, gdzie powinna zastosować obowiązkowo

§ 32 we wszystkich trzech ust. Zaznaczył, że Przewodnicząca za prowadzenie Sesji
otrzymuje dodatkową część diety i nie można rozumować, że mandat
przewodniczącego jest ważniejszy od mandatu innego radnego, ponieważ mandaty
radnych są równorzędne.
Radny M. Wojtysek – w nawiązaniu do redukcji etatów w placówkach oświatowych
zapytał, dyrektora ZEAOS czy są wytyczne dla dyrektorów placówek oświatowych,
jakie osoby w pierwszej kolejności mają być zwolnione i czy redukcja etatów będzie
zastosowana. Poprosił o zdementowanie informacji, że do zwolnienia proponowane
są osoby mające umowy na czas określony, a mogły by pracować, a odchodzi się od
zwolnień osób, które mają już jakieś uprawnienia czy świadczenie przedemerytalne,
i mogły by już przejść na takie świadczenie.
Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy zostały
rozpoczęte konsultacje związane z przeprowadzeniem reorganizacji w oświacie,
która rozpoczęta została od pracowników niepedagogicznych. Dyrektorzy placówek
oświatowych zostali poproszeni o zastanowienie się, jakie osoby w pierwszej
kolejności można zwolnić z uwagi, że w naszych jednostkach oświatowych
zatrudniane są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub korzystają ze
świadczeń emerytalnych. Natomiast nie ma przypadków takich zwolnień, że zostaje
zwolniona osoba, która pozostanie bez środków do życia.
Na dzień dzisiejszy jest około 10 osób, które mają możliwość przejścia na emeryturę.
Dyrektorzy jednostek przygotowują projekty organizacyjne, które również zostaną
zweryfikowane, ponieważ w naszych szkołach są również osoby z Częstochowy,
które pracują na pełnych etatach w Częstochowie, a dorabiają na terenie naszej
gminy. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy nie został zwolniony ani jeden
nauczyciel. Natomiast reorganizacja będzie polegała na wyeliminowaniu słabych
nauczycieli lub mających dodatkowe zatrudnienie.
Redukcją etatów została również objęta administracja szkół i ZEAOS
Niemniej jednak chcąc coś zrobić w oświacie, jeśli chodzi o remonty zachodzi
konieczność przeprowadzenia pewnych redukcji zatrudnienia. Uważa, że każdy
dyrektor powinien być też menadżerem, aby w ramach posiadanych środków
finansowych zarządzać tak, żeby wystarczyły one nie tylko na utrzymanie szkoły,
płace, ale również na realizację pewnych inwestycji. Zaznaczył, że na terenie Gminy
Kłobuck nie została zlikwidowana żadna szkoła ani przedszkole.
Radna E. Kotkowska – zapytała, czy Dyrektor ZEAOS jest w stanie w budżecie
oświaty wygospodarować 2.000.000,00zł oszczędności z tytułu przeprowadzonej
reorganizacji czy jeszcze z innych np. z tytułu wydatków rzeczowych.
Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że do realizacji tego celu został
przygotowany cały plan oszczędnościowy, w którym kwota 2.000.000,00zł nie będzie
wygospodarowana tylko z przeprowadzonej reorganizacji zatrudnienia, ale również

przeprowadzonej weryfikacji etatów świetlicowych, które są opłacane z budżetu
gminy oraz z tytułu zwrotów kosztów za dzieci uczęszczające do naszych
przedszkoli z innych gmin.
Radna E. Kotkowska – zapytała, czy sugerowanie dyrektorom placówek, kogo mogą
zwolnić, a nie kogo uważają sami dyrektorzy nie jest za daleko idące.
Z uwagi na zakończoną możliwość wyboru zespołu, który ma wystąpić na Dniach
Kłobucka zapytała, czy znany jest już zespół, który został wybrany przez
mieszkańców oraz jakie wielkości środków finansowych burmistrz zamierza
przeznaczyć na organizację Dni Kłobucka.
Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że dyrektorom nie zostały wskazane
osoby do zwolnienia, a dyrektorzy zostali poproszeni o przeanalizowanie i o
wskazanie takich osób. Niemniej jednak przez dyrektorów nie zostały wskazane
takie osoby stwierdzając, że stan zatrudnienia jest prawidłowy.
Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że w uchwalonym budżecie gminy na 2015r
na zorganizowanie Dni Kłobuka została już zabezpieczona kwota 80.000,00zł.
Natomiast wygrał zespół Lady Pank, na który zagłosowało 34% głosów internautów.
Radny W. Dominik – uważa, że przyrost zatrudnienia dotyczy całej administracji
nie tylko w oświacie.
W nawiązaniu do rewitalizacji targowiska miejskiego zaproponował
przeprowadzenie dyskusji społecznej, czy społeczeństwo jest za rewitalizacją
targowiska, która będzie skutkowała wydatkami na poziomie 6ml. zł, a w wyniku,
której zostanie zlikwidowanych około 400 stanowisk handlujących.
W imieniu mieszkańców poprosiła o zobowiązanie przedsiębiorcy odbierającego
odpady, aby na każdą nieruchomość przekazywał po 12 worków w każdym kolorze.
Burmistrz J Zakrzewski – odpowiedział, że kwestia dotycząca zwiększonej ilości
worków zostanie przeanalizowana, ponieważ w przetargu uwzględniony został
obowiązek dostarczania mieszkańcom podwójnej ilość worków.
W odniesieniu do targowiska miejskiego odpowiedział, że temat ten jest
dyskutowany na różne sposoby. Niemniej jednak będzie zachodziła konieczność
podjęcia decyzji czy przystępujemy do realizacji tej inwestycji w ramach
Zintegrowanego Rozwoju Inwestycji Regionalnych, w którym zostały zapisane na
ten cel środki, czy próbujemy w następnych latach ten temat rozwiązać w sposób
gospodarczy nie budzący tylu kontrowersji i pytań, ponieważ dzisiaj jest jeszcze
szansa, aby te środki nie przepadły dokonać zmiany ich przeznaczenia np. na
remont MOK czy OSiR lub innych miejsc zdegradowanych.
W nawiązaniu do reorganizacji zatrudnienia poinformował, że wszelkie działania
związane z szukaniem oszczędności podejmowane są w konsultacji z Burmistrzem,
który odpowiada za finanse. Natomiast, aby zrównoważyć budżet, oszczędności

szukamy nie tylko w oświacie. Dzisiaj mówimy dużo o oświacie, z uwagi, że
wymaga dużych nakładów i te środki muszą się znaleźć w oświacie, ponieważ w
przeciwnym razie, gdy będzie nacisk na inwestowanie w oświatę będzie zachodziła
konieczność zabrania tych środków zarezerwowanych na realizację innych
inwestycji (chodniki, drogi, oświetlenie). Poprosił o wyrozumiałość i wsparcie tych
działań. Dyrektorzy szkół są suwerenami wówczas, gdy środkami finansowymi,
które mają do dyspozycji zarządzają w sposób racjonalny i gospodarny.
Wiceprzewodniczący Radny J. Batóg – w odniesieniu do wywozu odpadów
komunalnych poinformował, że w regulaminie podjętym w ubiegłym roku został
dokonany zapis, że mieszkaniec będzie otrzymywał podwójną ilość worków
każdego koloru przy każdym odbiorze odpadów. Niemniej jednak taka ilość została
dostarczona tylko przy pierwszym odbiorze w 2015r. Obecnie dostarczana jest tylko
taka liczba worków ile pełnych worków został wystawionych przez właściciela. W
nawiązaniu do terenów przemysłowych i pozyskania potencjalnych inwestorów
przypomniał, że teren Zagórza w okolicach ul. Zamkowej, ul. Orzeszkowej, ul.
Długosza, ul. Poprzecznej i ul. Teligii przed laty skupiał przemysł całej gminy i
powiatu. Natomiast na dzień dzisiejszy tereny te zostały zdegradowane z uwagi, że
część zakładów już nie funkcjonuje. Zwrócił uwagę, że są to tereny należące do
Skarbu Państwa, a przekazane w użytkowanie wieczyste firmom, które prowadziły
działalność. Poprosił o podjęcie działań przez burmistrza w celu pozyskania
potencjalnych inwestorów, którzy zainwestowaliby w te tereny i uruchomili
działalność gospodarczą.
Radny T. Wałęga – zapytał, czy przy okazji prowadzonego audytu dotyczącego
ilości zatrudnionych pracowników został również przeprowadzony audyt dotyczący
kosztów związanych z ogrzewaniem placówek, podczas którego można
wygenerować oszczędności.
Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że trwają również przygotowania do
przeprowadzenia takiego audytu, o czym również zostali powiadomieni dyrektorzy
placówek. Przypomniał, że taki audyt został przeprowadzony kilka lat temu. Na
dzień dzisiejszy na terenie Kłobucka budynki placówek oświatowych zostały
ocieplone.
Radna E. Kotkowska – rozumie, że w budżecie zostaną zabezpieczone środki
finansowe, które wystarczą dyrektorom placówek oświatowych do pokrycia na cały
rok kosztów realizacji zadań własnych oraz wynagrodzenia pracowników.
W odniesieniu do zabezpieczonej kwoty 80.000,00zł na realizację Dni Kłobucka ma
obawy, że ta kwota nie będzie wystarczająca do pokrycia kosztów pozostałych
atrakcji dla innych mieszkańców, ponieważ ta kwota na pewno w całości zostanie
przeznaczona na pokrycie kosztów zespołu.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na sfinansowanie półtora godzinnego
koncertu zespołu nie zostanie przeznaczona cała kwota zabezpieczona w budżecie.
Dyrektor ZEAOS J. Krakowian - odpowiedział, że oświata jest bardzo specyficzna i
trudna, ponieważ trudno jest dyrektorowi szkoły określić w miesiącu styczniu, ile
faktycznie wyda w ciągu roku budżetowego.
Radny T. Wałęga – w odniesieniu do doświadczeń innych samorządów z zespołem
Lady Pank poprosił o sformułowanie takiego zapisu umowy, aby zapłata za usługę
nastąpiła po wykonaniu usługi na odpowiednim poziomie.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w trakcie wstępnych rozmów
przeprowadzonych z menadżerem zespołu padło zapewnienie, że nie dojdzie do
żadnych incydentów.
Przewodnicząca Rady D. Gosławska – w odniesieniu do stwierdzeń, jakie padły na
dzisiejszym posiedzeniu sesji, odpowiedziała, że posiedzenia sesji prowadzi zgodnie
zapisami Statutu. Zachęciła radnych do przeczytania statutu i aby nie
nadinpretowali jego zapisów na własny użytek. Zwróciła uwagę, że też uczestniczyła
w szkoleniu. Niemniej jednak, gdy zostało powiedziane, że burmistrz jest gościem na
sesji z tego tytułu nie była zadowolona, bo nasze przysłowie polskie mówi, że gość w
dom Bóg w dom, czyli, że gościowi przysługują większe prawa niż gospodarzom.
Interpretując to zgodnie z przysłowiem uważa, że burmistrz mógłby pozwalać sobie
więcej, do czego by jako przewodnicząca obrad nie dopuściła. Burmistrz ma prawo
odpowiadać w każdym punkcie na zadawane pytania by radny mógł uzyskać
odpowiedź szczegółową i merytoryczną.

Zapytania i wolne wnioski Sołtysów
z posiedzenia VI Sesji rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 11.02.2015r
Radna B. Ziętal – przypomniała, że sołtysi zbierają podatki od mieszkańców sołectw
zapytała, czy sołtysi są ubezpieczeni i zabezpieczeni od niebezpiecznych zdarzeń
związanych z przewozem zebranych środków finansowych do kasy Urzędu
Miejskiego. Poprosiła o rozważenie tej kwestii.
Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedział, że sołtysi na pewno nie są ubezpieczeni
niemniej jednak temat zostanie rozeznany w RIO, ponieważ inkasenci nie są
pracownikami urzędu, a stanowisko RIO w stosunku do odpowiedzialności za
wydawane decyzje przez pracowników i wyrządzonej szkody osobistej jest takie by
to pracownik z własnego wynagrodzenia opłacił ubezpieczenie, więc w tym
przypadku na pewno będzie to opinia negatywna.

Inkasent odpowiada osobiście za pobrany podatek. Natomiast, jeśli sołtysi mają
jakiekolwiek obawy związane z trzymaniem zebranej opłaty z podatku zaapelowała,
aby te pieniądze były wpłacane do kasy, ponieważ im mniejsza jest kwota tym
odpowiedzialność będzie mniejsza. Zaznaczyła, że wydatki z budżetu gminy są
wydatkami publicznymi, które muszą być ponoszone zgodnie z prawem.
Radna B. Ziętal – dodała, że chodzi o ubezpieczenie w trakcie przewozu zebranych
pieniędzy do kasy.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz - poruszył następujące sprawy:
- poprosił o usunięcie w trybie pilnym sterty porozbijanych telewizorów i mebli
znajdującej się przy boksie od strony Wspólnoty Mieszkaniowej nr 4 przy ul.
Osiedlowej.
- zapytał, czy została już usunięta awaria oświetlenia ulicznego przy ul.
Wyszyńskiego w Kłobucku na odcinku od przedszkola do Rynku J. Pawła II w
kierunku ul. Długosza.
- zwrócił uwagę, że na placu między ul. Wyszyńskiego, a Przedszkolem, gdzie
ustawiony jest boks, są pojemniki, z których korzystają podmioty gospodarcze
(sklepy) są bardzo często przepełnione. Poprosił Dyrektora ZDiGK o zwiększenie
częstotliwości opróżnianie tych pojemników jak również pojemników
przeznaczonych na zanieczyszczenia po zwierzętach domowych.
Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii dotyczącej usunięcia starych telewizorów
odpowiedział, że obowiązkiem mieszkańca jest dostarczenie tego typu rzeczy na
PSZOK.
Sołtys z Białej Z. Bełtowski – w imieniu mieszkańców ul. Nadrzecznej i ul. Małej w
Białej poprosił o ograniczenie tonażu pojazdów korzystających z tej drogi.
Sołtys z Przybyłowa A. Ulfik – przypomniała, że dawnej GOPS informował
Sołtysów o możliwości udzielenia pomocy rodzinom biedniejszym.
Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedziała, że taka informacja nie była udzielana
przez GOPS. Natomiast, jeśli jest taka potrzeba sołtysi będą informowani.
Sekretarz Rady Sołeckiej Borowiaka J. Soluch – poprosił o podjęcie działań w celu
powiadomienia mieszkańców o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej tabliczki z numerem porządkowym w z określoną datą wykonania,
by po tym okresie przeprowadzić kontrole Policji celem wyegzekwowania poprzez
mandat.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że informacja o obowiązku oznaczenia
budynku numerem porządkowym zostanie przygotowana.

Wolne wnioski i oświadczenia.
z posiedzenia VI Sesji rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 11. 02.2015r
Radny A. Tokarz – poinformował o jutrzejszym posiedzeniu Komisji ds. nowelizacji
Statutu Gminy Kłobuck.
Radny W. Dominik – w nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnieniu
informacji publicznej o dopisywaniu osób „ nie uprawnionych” do list wyborczych
powiedział, że nadal nie zna odpowiedzi. Po żądaniu wydania decyzji otrzymał
decyzję odmowną, od której wniósł odwołanie do SKO, które przychyliło się jego
interpretacji, że ta informacja jest z kategorii publicznej i powinna zostać udzielona
przez Burmistrza. Niemniej jednak w zamian za udzielenie tej informacji została
wezwany do udokumentowanie istnienia szczególnego interesu publicznego, do
czego ani ustawa ani SKO nie zobowiązywało jako wnioskodawcy. Niemniej jednak
takie uzasadnienie zostało złożone i ma nadzieję, że uzyska informację. Zaznaczył, że
jeśli takie sytuacje miały miejsce wyborcy mają prawo o nich wiedzieć, a w interesie
radnych Burmistrza powinno być to, aby ta informacja uzyskało światło dzienne.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że osobiście jest, aby ta informacja była
jawna, a po spełnieniu całego postulatu prawnego i zwróci się o nie utrudnianie
dostępu do tej informacji.
W odniesieniu do prac związanych z nowelizacja Statutu Gminy Kłobuck poprosił
sprecyzowanie istniejącego zapisu konieczności głosowania w przypadku, gdy jest
tylko jeden kandydat na Sołtysa. Zwrócił uwagę, czy nie zachodzi konieczność
nowelizacji Statutów sołectw i osiedli.
Radny A. Sękiewicz – poprosił o pisemne przekazanie informacji dotyczącej Dworca
PKP by móc tą informacje przekazać na zebraniu osiedlowym.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że szczegółową informacje w tym temacie
przekaże osobiście uczestnicząc sam na zebraniu osiedla.
Radny A. Tokarz – w odniesieniu do nowelizacji Statutów osiedlowych rozumienie
wątpliwości burmistrza, ponieważ osobiście ma też kilka wątpliwości do obecnych
zapisów.

