
 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

z posiedzenia VIII Sesji Rady Miejskiej 

z dnia 23.03.2015r 

 

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

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

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

przydomowe. Natomiast niska wysokość wypłacanego odszkodowania za powstałe 

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

polowych i przydomowych ogródków.   

 

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

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

odszkodowaniach łowieckich każdy rolnik jak i przedstawiciel samorządu poprzez 

daną możliwość wglądu do projektu planu łowieckiego będzie mógł po 

odpowiednim uzasadnieniu popartym przykładem zakwestionować ilość 

odstrzałów przyjętych do projektu planu. Ponadto szacowaniem szkód i wypłatą 

odszkodowania za wyrządzone szkody nie będą zajmowały się Koła Łowieckie tylko 

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

aby 60% odszkodowania pokrywane było przez koła łowieckie z roku 

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

budżet państwa i 20% przez lasy państwowe. 

 

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

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

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

remontu drogi wojewódzkiej zostało zabezpieczone przejście dla pieszych z ul. 

Nadrzecznej na ul. Brzeźnicką. 

 

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

aby móc przedstawić możliwość przejęcia budynku będzie zachodziła konieczność 

sporządzenia operatu szacunkowego. W odniesieniu do przejścia dla pieszych w 

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

postulaty zostaną zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego.  

  

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

Rolniczym w Łobodnie odpowiedziała, że po przestawieniu Radcy Prawnemu 

materiałów dotyczących Kółka Rolniczego w Łobodnie, które zostało postawione w 

stan likwidacji , uzyskano opinię iż dotychczasowemu użytkownikowi 

nieruchomości nie przysługują żadne roszczenia wobec gminy, również za  

znajdujące się na niej obiekty. W najbliższym czasie zostanie opublikowane  

ogłoszenie o przetargu  na  wynajem nieruchomości.  



 

Sołtys Rybno W. Płuska – w nawiązaniu do szkód wyrządzanych przez zwierzynę 

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

  

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

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

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

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

 

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

Miejskiego w Kłobucku podpisanego przez Wiceburmistrza uważa, że udzielona 

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

na ograniczoną ilość środków finansowych i bez podania konkretnego uzasadnienia 

jest nic nie znaczącym kawałkiem papieru. Wiceburmistrz odrzucając wnioski nie 

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

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

pierwszy zasiadających w Radzie Miejskiej poinformowała o najbardziej drażliwej 

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

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

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

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

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

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

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

nie udało się zrealizować, wskutek czego zostały zmarnowane tylko pieniądze 

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

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

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

mieszkańców liczy się jednorazowo tylko w dniu wyborów. Natomiast doskonale 

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

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

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

gestii gminy.  

Poprosiła o pisemną odpowiedź z uzasadnieniem.  

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

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

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

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

 

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

kadencjach zna postulaty Sołectwa Kopiec. Natomiast odpowiedź pisemna na 

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

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



nie ma tego w budżecie musimy odpisać, że wnioski nie zostały przyjęte z uwagi na 

ograniczoną ilość środków finansowych. Budżet został uchwalony w miesiącu 

styczniu. Natomiast na zebraniu sołeckim poinformował mieszkańców o 

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

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

rządowych gmina musi mieć zabezpieczony wkład własny. Wobec powyższego 

będzie zachodzić  konieczność ograniczenia wydatków na drobne inwestycje, które 

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

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

maksymalnego wykorzystania funduszy unijnych w celu poprawy infrastruktury, co 

będzie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.  

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

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

informacją dla już działających przedsiębiorców. Ponadto z podatków 

przedsiębiorców poprzez GOPS są również utrzymywanie osoby bezrobotne, więc 

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

 

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

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

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

pracują.  

 

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

 - poinformował o ponownych sygnałach od mieszkańców w sprawie notorycznie 

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

   na którym problem ten stwarzają stale przepełniane duże pojemniki służące  

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

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

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

   Listopada 7 i 9, 

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

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

   gminy musi być wsparcie finansowe, ponieważ że środków finansowych w  

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

   zabezpieczyć drobne potrzeby osiedla jak budowa czy remont cząstkowy  

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

   place zabaw, które de facto są w zarządzie ZDiGK.   

 

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

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

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

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



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

sukcesywnie uzupełniane na terenach osiedli.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz – poprosił o informacje ile 

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

przynależnym do budynku.  

 

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

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

dokonana sprzedaż lokali mieszkalnych po obrysie. Wobec powyższego dalsza 

sprzedaż lokali w tych budynkach musiała być kontynuowana na takich zasadach 

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

było dokonanej żadnej sprzedaży lokalu mieszkalnego gmina przy sprzedaży lokali 

starała się wydzielić grunt z terenem przynależnym do budynku. 

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

wydzielony po obrysie budynku, gmina proponowała wielokrotnie nabycie gruntu 

przyległego na zasadach preferencyjnych, ponieważ na to zezwalają przepisy ustawy 

o gospodarce nieruchomościami lub możliwość zawarcia umów nieodpłatnego 

użytkowania. Niemniej jednak zaproponowane propozycje nie spotkały się z 

pozytywnym przyjęciem. 

 

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

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

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

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

   właścicieli tych terenów,  

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

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

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

    przeanalizowanie możliwości wytyczenia dodatkowego przejścia dla pieszych  

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

    kosztach może partycypować osiedle Nr 7.  

 

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

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

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

remoncie tej drogi zachodziłaby konieczność wykonania ponownego projektu 

organizacji ruchu, którego uzgodnienia musiałyby nastąpić na poziomie Komendy 

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

pieszych na ul. Staszica.  

 

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

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



wszelkiego sprawy związane z modernizacją parkingu należy zgłaszać do Starostwa 

Powiatowego.  

 

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

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

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

odpowiedź.  

 

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

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

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

lat i w tym okresie, gdy była remontowana droga.  

 

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

elewacji budynku, graniczącego bezpośrednio z sąsiednią nieruchomością 

mieszczącego się na nieruchomości inwestora jest możliwe po wydaniu przez 

starostę decyzji administracyjnej nakazującej wejście na teren działki sąsiedniej. 

Niemniej jednak po wcześniejszym wystąpieniu inwestora do właściciela 

nieruchomości o wyrażenie zgody na wejście. Zaproponował pomoc po 

wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją.  

 

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

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

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

że są prowadzone rozmowy w sprawie podjęcia działań w kierunku poprawy 

estetyki wokół obiektów służby zdrowia.  

 

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

tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich, który rządzi się własnymi prawami.  

 

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

konsultacje, w których radny mógł uczestniczyć. 

 

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

uczestniczyć również mieszkańcy. 

 

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

modernizacją całego oświetlenia ulicznego, ponieważ zostało wstrzymane 

wykonanie projektu, na którego wykonanie zostały przekazane środki funduszu 

sołeckiego. 

 

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

użyczenie zewnętrznych opraw oświetleniowych LED celem ich przetestowania i 



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

zamontowane na słupach oświetleniowych zlokalizowanych min. na rondzie przy  

Rynku im. Jana Pawła II. Natomiast wszelkie prace projektowe, na których 

wykonanie zostały przekazane środki przez jednostki pomocnicze zostały 

wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o przystąpieniu do kompleksowej 

modernizacji oświetlenia. Natomiast, jeśli będziemy w posiadaniu pełnej informacji 

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

firmą, ponadto nadal szukamy zamienników na nasze inwestycje związane z 

Integrowanymi Inwestycjami Regionalnymi, aby zostały zwiększone środki 

finansowe na wymianę oświetlenia.  

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpelacje i zapytania radnych 

z posiedzenia VIII Sesji Rady Miejskiej 

z dnia 23.03.2015r 

 

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

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

żadnego miejsca, do którego można by było wyjść wieczorem. 

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

wyznaczyć jakąś ulicę z odpowiednią strefą podatkową umożliwiającą powstanie 

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

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

zagospodarowany pod kątem ośrodka wypoczynkowego.  

W kwestii gospodarczej powiedział, że skupiliśmy się na zwiększeniu dochodów 

gminy poprzez obniżenie kosztów głównie administracyjnych natomiast 

zapomnieliśmy o rozwoju gospodarczym gminy pod względem małych i średnich 

firm. Chcąc ułatwić rozwój tym firmom zaproponował: 

- wzorem Gminy Dębie Wielkie utworzenie katalogu przedsiębiorców  

   prowadzących swą działalność na terenie naszej gminy, który zostałby  

   umieszczony na stronie internetowej.  

-  utworzenie dla tych przedsiębiorców na terenie powiatu w porozumieniu z 

   pozostałymi gminami oraz PUP funduszu pożyczkowego i doręczeniowego, 

-  stworzenie aktywnego punktu informacyjnego dla kandydatów na właścicieli firm 

   w celu uzyskania wszelkiej pomocy w wypełnieniu wszystkich dokumentów 

    niezbędnych do założenia działalności jak również informacji o możliwości  

    pozyskania środków na prowadzenie danej działalności. 

Natomiast w przyszłości chciałby, aby na terenie gminy została wyodrębniona 

największa i najczęściej prowadzona działalność gospodarcza np. produkcja 

zabawek czy wózków dziecięcych. Wówczas gmina mogłaby takim przedsiębiorcom 

pomóc w zbyciu towaru poprzez zorganizowanie targów lub galerii handlowej.    

  

W zakresie spraw różnych: 

- zaproponował rozważenie możliwość wybudowania spalarni bioodpadów, w 

  której spalane byłyby wszystkie odpady powstałe w rolnictwie nadające się do 

  spalenia. 

- poparł wcześniejszą propozycję powstania Rady Młodzieżowej, dzięki której  

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

- poparł prośbę o sfinansowanie dodatkowych prac budowlanych przy szkole w  

  Białej w związku z przebudową wjazdu na teren szkoły.  

 

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

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

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

ostatnio zorganizowana impreza przez organizację społeczną pokazała, jak można 



rozruszać mieszkańców Kłobucka. Gmina idzie w innym kierunku, chcąc 

przekształcić OSiR w punkt promocji młodych, który skupiałby wszystkie 

organizacje społeczne, młodzieżowe dając tym samym możliwość organizowania 

wspólnych spotkań do podejmowania wspólnych przedsięwzięć w celu 

zorganizowania czasu wolnego. 

W odniesieniu do kwestii gospodarczej odpowiedział, że wraz Politechniką 

Częstochowską prowadzone są rozmowy nad Programem lojalnościowym w celu 

zachęcenia mieszkańców, poprzez stworzenie bazy firm wraz z pakietem 

lojalnościowym do robienia zakupów w sklepach prowadzonych przez naszych 

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

przyznawane punkty, które będą upoważniały do odbioru nagrody.  

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

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

skorzysta, a mieszkańcy zostaną narażeni na hałas.  

 

Radny W. Ściebura – poruszył następujące sprawy: 

- w nawiązaniu do modernizacji drogi wojewódzkiej Częstochowa – Działoszyn 

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

   zaprojektowanie na odcinku drogi z Białej do Kamyka zatok przystankowych,  

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

   Kamyku przyczepy z reklamą utrudniającej parkowanie i wyjazd z parkingu.  

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

   nasadzone nowe drzewa,   

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

   przeprowadzone światłowody powróciły do pierwotnych stanów,  

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

    wyrównanie powstałych dziur i jej utwardzenie.   

 

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

drogi Nr 491 492 zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zaznaczył, że 

również zostanie zaplanowane spotkanie z dyrektorem ZDW w celu omówienia 

również tych kwestii związanych z prowadzonymi wykopami.  

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

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

wystąpienia do Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na nasadzenie nowych 

innych drzew.  

 

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

Urząd Marszałkowski podpisał umowę z wykonawcą na przeprowadzenie 

światłowodu. Niemniej jednak po zakończonych pracach tereny, które zostały 

naruszone zostaną odebrane komisyjnie.  

W nawiązaniu do wykaszanych rowów przy drodze wojewódzkiej poprosił starostę 

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



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

przy drogach wojewódzkich i powiatowych zostały wykorzystane osoby mające do 

odrobienia godziny społeczne.   

 

Radny W. Dominik – poruszył następujące sprawy. 

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

zostało przedstawione radnym przez Przedstawicieli PWiK zestawienie kosztów, 

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

działalności Związku i Przedsiębiorstwa tj. wskazanie kosztów związanych: 

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

   utrzymaniem nieruchomości, 

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

   odbioru ścieków w przeciągu kilku ostatnich lat,   

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

   stosunku do otrzymywanych przez PWiK dochodów, 

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

   został przekazany do Związku.  

W nawiązaniu do składu Prezydium Rady Miejskiej w Kłobucku będąc 

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

dwuosobowy skład prezydium byłby wystarczający. Natomiast szanując decyzje 

rady wnioskuje, aby czynność techniczną w postaci włączania i wyłączania 

mikrofonu, jaką wykonuje Wiceprzewodnicząca wykonywana była przez 

pracownika urzędu.  

W zakresie spraw organizacyjnych: 

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

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

   samorządzie gminnym lub przepisów szczególnych powinny być załatwione przez 

   Burmistrza. Przytoczył przykład kilku wniosków złożonych na posiedzenie  

   Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, których opiniowanie nic nie wniosło,  

   ponieważ były niezgodne z zapisami planu miejscowego. Uważa, że na komisje  

   powinny być kierowane tego typu sprawy, które zostały złożone w trybie  

   skargowym.  

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

   wynika, że Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest ogólne zebranie 

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

   uchwałodawczym była rada osiedla wnioskuje, aby została dokonana zmiana  

   zapisu statutów osiedla, poprzez wprowadzenie zapisu Organ rady osiedlowej,  

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

   na które przychodzi bardzo mało osób. Natomiast większość inwestycji z  

   wykorzystaniem środków osiedlowych, czy sołeckich wykonywanych jest w  

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

   za niezgodne z prawem, ponieważ organem uchwałodawczym jest zebranie ogólne  

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



   jak unormowana jest działalność rady gminy i burmistrza. 

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

    zobowiązują panią skarbnik do przedstawiania skutków finansowych, niemniej  

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

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

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

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

       powinny być uwzględnione kolejne wydatki jakie będą ponoszone przy budowie 

       hali sportowej, która będzie generowała roczne koszty związane z utrzymaniem 

       tego obiektu,  

 -  poinformował o utrudnionym odbiorze odpadów komunalnych w związku z  

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

 -  w odniesieniu do zgłaszanych interwencji odnośnie napraw nawierzchni  

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

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

    do realizowanej dopiero inwestycji, 

 -  w nawiązaniu do tematu wykonywanych uchwał zarządów osiedli przypomniał, 

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

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

    że budowany wówczas 35m chodnika w niedługim czasie zostanie  

    rozebrany, a część środków osiedlowych przeznaczonych na jego budowę została 

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

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

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

    prawdopodobieństwo, że ta droga już powstanie było bardzo wysokie.  

 

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

pełnej informacji wraz z prezentacją pokazującą istniejący problem z związany ze 

spadkiem zużycia wody, pobieranej przez mieszkańców. W kwestii chodnika 

odpowiedział, że w tym okresie zostało wykonanych kilka gorących rzeczy, których 

wykonanie cały czas pokutuje.  

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

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

środków osiedlowych decydowała uchwała podjęta na ogólnym zebraniu 

mieszkańców. 

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

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

z zadośćuczynieniem za wykonaną naprawę drogi na koszt mieszkańca. Właściciel 

nieruchomości pisemnie poinformował, że naprawę tej drogi wykonana na koszt 

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

pozwolenie na budowę, ponadto również były zgłaszane interwencje od pozostałych 

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

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



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

połączyć ją z ul. Kochanowskiego i osiedlem.  

 

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

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

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

były egzekwowane przepisy wynikające z ustawy i statutu, że organem 

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

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

rady osiedlowe wówczas nie zachodziłaby konieczność zwoływania zebrania 

mieszkańców, na które i tak przyszłoby 2 % mieszkańców.  

 

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

Kłobucku odpowiedział, że jeśli Wiceprzewodnicząca poinformuje, że wykonywana 

czynność techniczna utrudnia sprawowanie mandatu radnego do tej czynności 

zostanie przydzielony pracownik urzędu. 

 

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

środki przez zarząd osiedla czy sołtysa jako organów wykonawczych jednostek 

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

prawna, ponieważ zostały ustalone pewne zasady dotyczące podziałów środków, 

które reguluje osobna uchwała rady przygotowana nie na podstawie statutów 

poszczególnych osiedli tylko na podstawie przepisu delegującego, że w budżecie 

mogą być wyodrębnione środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Natomiast, 

jeśli zdaniem radnego podstawa prawna jest niekompatybilna z przepisami ustawy o 

samorządzie gminnym i będzie zachodziła konieczność stworzenia nowych statutów 

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

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

podejmowane są zawsze w postaci uchwały. W sołectwach dyspozycja limitów 

sołeckich ustalonych uchwałą rady wykonywana jest poprzez pismo sołtysa 

wykonującego delegację podziału środków, a nie funduszu sołeckiego, który 

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

historyczność funkcjonowania tych środków w zakresie osiedli i sołectw to chodziło 

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

sprawność działania w jednostkach pomocniczych w zakresie przeznaczania 

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

 

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

gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy nie jest sprzeczny, ponieważ 

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

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

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

 



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

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

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

zatwierdzona przez radę poprzez odpowiednie przesunięcia środków w budżecie. 

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

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

dojazd do samego miejsca zdarzenia był niemożliwy.  

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

27.10.2014r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

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

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

zanieczyszczeń po zwierzętach domowych. Zgodnie z regułami przypisami do 

interpelacji przekazał swoje wnioski i spostrzeżenia: 

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

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

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

Regulamin jest elementem prawa miejscowego, więc Burmistrz zgodnie z dyspozycją 

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

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

niezwłocznie powinien przedłożyć sprawę swojemu zwierzchnikowi. Zwrócił 

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

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

może podjąć skuteczne działania. Zacytował z przytoczonego art. wypowiedź 

przedstawiciela policji „ Policja może wyciągnąć konsekwencje, jeżeli taką sytuacje 

zauważy, może to potraktować jako wykroczenie z artykułu 145 Kodeksu 

Wykroczeń”. Poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poruszył następujące sprawy; 

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

   Piasku,  

- poinformował o wyłamaniu znacznej ilości płyt betonowych przy ogrodzeniu 

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

  zbiorniki przeciwpożarowe wypełnione wodą deszczową. Poprosił o zwrócenie się  

  do spadkobierców o zabezpieczenie tego terenu przez wejściem na teren osób  

  niepowołanych, 

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

  Zamkowej (droga powiatowa),    

- poprosił o zorganizowanie spotkania z właścicielem Firmy Scapol z propozycją  

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

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

  budynek zamierzał przeznaczyć na centrum konferencyjno- szkoleniowe.  

  Zaznaczył, że również na terenie parku nie została wybudowana kanalizacja  

  sanitarna, której wybudowanie byłoby po stronie gminy, a umożliwiłoby 



  podłączenie się również 8 rodzinom zamieszkałym w budynku HCM.  

  Zwrócił uwagę, że teren ten został ujęty w  

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

  kanalizacji sanitarnej dla OSiR. Uważa, że należałoby przystąpić do 

  budowy kanalizacji jeszcze w tym roku by ścieki jak najszybciej odprowadzane 

  były do kanalizacji sanitarnej, 

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

 

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

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

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

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

wezwaliśmy kuratora o zdyscyplinowanie przynajmniej jednego z współwłaścicieli. 

 

Radny T. Wałęga – poruszył następujące sprawy: 

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

  Przedstawicielami GDDKiA, 

- zapytał, czy zostały zaplanowane inwestycje przy wykorzystaniu Programu Jessica 

  do rozwoju obszarów miejskich,  

- zwrócił uwagę, na znaczną ilość połamanych zniszczonych krzeseł, których widok  

  nie jest dobrą wizytówka dla miasta tym bardziej, że niedługo zaczną się rozgrywki  

  sportowe. 

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

  POLOMARKETU i organizacji ruchu na ul. Zamkowej, 

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

   myśli o nasadzeniu w to miejsce nowych drzew.    

 

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

wymienione. W kwestii spotkania z przedsiębiorcami odpowiedział, że takie 

spotkanie jest planowane, ponieważ gmina jest w trakcie przygotowywania folderu 

informacyjnego o terenach przemysłowych i inwestycyjnych, którego projekt będzie 

skonsultowany z przedsiębiorcami by wspólnie móc dokonać pewnych uzgodnień w 

celu dalszej współpracy z gminą w promowaniu naszych terenów. 

 

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

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

nawet nowe obiekty wymagają pewnych napraw i remontów, którego przykładem 

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

trybun, których konstrukcja zagraża bezpieczeństwu kibiców. Obecnie zostało 

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

 

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

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



umieszczania tablic informujących o zakazie wysypywania śmieci podać ogłoszenie 

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

nieodpłatnie dostarczyć śmieci. Poinformowała o złym stanie koszy, pojemników 

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

sprzątające. Poprosiła, aby uszkodzone kosze zostały wymienione. 

  

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

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

umieszczania ogłoszenia w prasie lokalnej o istniejącym PSZOKu odpowiedział, że 

każdy z mieszkańców został pisemnie poinformowany o możliwości nieodpłatnego 

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

wielkogabarytowych. Informacja o istniejącym PSZOK może zostać ponowiona. 

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

na PSZOK, czy będą nadal wyrzucane przy drogach.  

 

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

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

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

przez poprzedni Zarząd. 

  

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

że środki z funduszu sołeckiego dzielone są na ogólnym zebraniu mieszkańców 

sołectwa. 

 

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

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

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

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

inwestycje bardzie i mniej potrzebne.   

 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, do kiedy będzie trwał okres gwarancyjny na Rynku 

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

usterki.  

 

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

trwał do października 2015r.  

 

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


