Interpelacje i zapytania radnych.
.z posiedzenia XVI Sesji
w dniu 30.11.2015r

Radny W. Ściebura – zapytał czy zamknięty w ostatnim czasie most w Kamyku,
który prawdopodobnie uległ zniszczeniu przy budowie kanalizacji sanitarnej został
zaplanowany do remontu.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że most został zamknięty, ponieważ
zagrażał bezpieczeństwu, dlatego też w pierwszej kolejności będzie zachodziła
konieczność wykonania pełnej ekspertyzy by sprawdzić czy gmina będzie w stanie
go na tyle wyremontować by został przywrócony ruch samochodowy do 3,5t.
Zaznaczył, że dopiero na podstawie wykonanej ekspertyzy zostanie podjęta decyzja,
jakie zostaną podjęte działania.
Radny M. Strzelczyk – zapytał, kiedy zostanie uzupełniony i wyremontowany na ul.
Sienkiewicza w Kłobucku odcinek drogi po rozburzonym budynku. Poprosił o
wyrównanie nawierzchni drogi ul. 17 stycznia łączącą drogę krajową z drogą
powiatową. Droga wykorzystywana jest jako objazd bardzo często zamkniętego
przejazdu kolejowego.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że poprawa nawierzchni ul. 17 stycznia
zostanie rozeznana. W odniesieniu do uzupełnienia brakującego odcinka
nawierzchni ul. Sienkiewicza w Kłobucku odpowiedział, że przez dyrektora ZDiGK
zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe. Najniższą ofertę cenową złożyła
firma, która wykonywała ul. Długosza. Niemniej jednak z uwagi na pewne
opóźnienia związane z odbiorem z Wodociągami nie udało się zrealizować tego
zadania. Zaznaczył, że na pewno jak tylko pozwolą warunki pogodowe firma
przystąpi do uzupełnienia brakującego odcinka drogi.
Radny Z. Bełtowski – poprosił o usunięcie spróchniałych drzew zagrażających
bezpieczeństwu przy ul. Parkowej i Jana Pawła II w Białej.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w tej kwestii powinien zostać złożony
wniosek o wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, aby to była inicjatywa
mieszkańców sołectwa. Wniosek zostanie przesłany do Starostwa i wówczas zostanie
podjęta decyzja czy drzewa zostaną wycięte, czy też tylko zostaną ogłowione
poprzez dokonanie przycinki gałęzi.
Radny Z. Bełtowski – odpowiedział, że nie będzie zwoływał zebrania mieszkańców,
aby sołtysowi mieszkańcy opiniowali, które drzewo trzeba usunąć.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie trzeba zwoływać zebrania
wiejskiego wystarczy, że zbierze się rada sołecka, która złoży taki wniosek do
ZDiGK, który zostanie przekazany do Starostwa.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – w odniesieniu do wypowiedzi Radnego M.
Strzelczyka poinformował, że jak warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie
brakującego odcinka drogi ul. Sienkiewicza w Kłobucku odcinek zostanie wykonany
w przyszłym roku.
Rady A. Sękiewicz – poinformował, że w dniu 5.11.2015r odbyło się zebranie
mieszkańców Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Spokojnej, na którym poruszony
został temat budowy parkingu naprzeciwko bloków, gdzie zostały wskazane dwa
miejsca jedno, gdzie zachodziła by konieczność usunięcie drzew, a drugie pomiędzy
istniejącymi drzewami. Pismo w tej sprawie zostało złożone na posiedzenie komisji
Budżetu zapytał, jaką ma udzielić odpowiedź mieszkańcom tej wspólnoty skoro to
pismo nie było rozpatrywane na posiedzeniu komisji i nie została podjęta żadna
decyzja.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że pismo zgodnie z kompetencją zostało
przekazane do ZDiGK. Poinformował o napotkanych trudnościach przy
rozwiązywaniu problemu z kanalizacją, kiedy organizacja czegokolwiek na tym
terenie wiązała się z rozwiązaniami proceduralnymi, gdyż nie było można wchodzić
na prywatny teren, który jest własnością wspólnot. Wobec powyższego uważa, że
podobnie problem może być z terenem pod zorganizowanie parkingu.
Radny W. Dominik – w nawiązaniu do zgłoszonej interpelacji odnośnie
finansowania jednostek pomocniczych, na którą uzyskał odpowiedź, że zostanie
przygotowana uchwała zmieniająca uchwałę dotycząca ustalenia zasad gospodarki
finansowej jednostek gminnych. Uważa, że taka zasady powinny być przygotowane
w ramach uchwały budżetowej, gdyż one będą regulowały sposób wydatkowania
środków finansowych przez jednostki pomocnicze. Przypomniał, że Radca Prawny
w dniu 15.09.2015 w opinii prawnej poparł wniosek o zmianę uchwały poprzez
wyraźne podzielenie kompetencji na organy uchwałodawcze w postaci zebrania
mieszkańców czy zebrania wiejskiego i organ wykonawczy w postaci sołtysa i
zarządu osiedla. Poprosił o przygotowanie takiej uchwały jeszcze przed
uchwaleniem budżetu by rada miała możliwość odniesienia się do tej propozycji. W
odniesieniu do zasad przyznawanego stypendium przez Burmistrza Kłobucka dla
najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców z gminy Kłobuck uważa, że
uchwała na podstawie, której udzielane są stypendia nie posiada podstawy prawnej
dlatego, że w podstawie prawnej tej uchwały jest powołana ustawa o kulturze
fizycznej, która przestała obowiązywać w 2010r. gdyż została zastąpiona ustawą o
sporcie. W oparciu o orzeczenie Nadzorcze Wojewody Częstochowskiego, który
uchylił uchwałę zmieniającą z roku 2014 i wskazał szereg przepisów, które

umożliwiają udzielanie stypendiów uczniom i studentom poinformował, że swoje
propozycje i wnioski przekaże na piśmie, ponieważ uważa, że sprawa jest warta
uregulowania, ponieważ na dzień dzisiejszy jedyną podstawą prawną tej uchwały
jest ustawa o samorządzie gminny, która nie może być samodzielną podstawą
prawną do uchwalania prawa miejscowego.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do zmian statutowych jednostek
pomocniczych odpowiedział, że te zmiany generalnie nie mają związku z uchwałami
okołobudżetowymi, ponieważ fundusze sołeckie czy fundusze osiedli nie ulegają
zmianie, gdyż zmiana dotyczyłaby tylko kwestii dysponowania tym funduszem.
Zaapelował, aby statut był poddany konsultacjom, aby również był zaopiniowany
przez rady sołeckie i osiedlowe. Doskonale rozumie intencję radcy prawnego, że
dysponowanie środkami szczególnie osiedlowymi będzie to bardziej przejrzyste, bo
tam nie ma funduszy sołeckich. Sołectwa, które korzystają z funduszu sołeckiego
mają obowiązek zwołania zebrania wiejskiego, które decyduje o podziale środków z
tego funduszu. Zwrócił uwagę, że Ustawodawca proponował wprowadzenie tego
sposobu podziału do rad osiedli, co w zasadzie rozwiązałoby ten dylemat całkowicie
bez konieczności zmiany statutu. Niemniej jednak istnieje też kwestia praktycznego
funkcjonowania, gdy zachodzi konieczność dyspozycji środków z funduszu
sołeckiego czy osiedla w trybie pilnym poprzez zwołanie zebrania mieszkańców do
podjęcia danej decyzji i wprowadzenia jej w życie, więc w tej sytuacji te zebrania
musiałyby podejmować również decyzje odnoszące się do kwoty kilkuset złotych.
Sekretarz M. Kasprzak – w kwestii stypendium przyznała, że jest to słuszna uwaga
radnego. W roku 2014 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania
stypendium Burmistrza Kłobucka i którą to uchwałą uchylono uchwałą z 2010r.
Jednakże Organ Nadzoru Prawnego uchylając przyjętą przez Radę uchwałę z 2014r
pozostawił w obiegu prawnym uchwałę z 7.09.2010r w sprawie udzielania
stypendium w oparciu, o którą Komisja stypendialna przydzielała stypendia po
rozpatrzeniu złożonych wniosków.

Radny W. Dominik – uzupełnił, że w złożonym wniosku posiłkując się orzeczeniem
wojewody wskazał również podstawy prawne z przepisów szczególnych. Dlatego
też uważa, że powinny być, co najmniej trzy uchwały, dlatego, że inna podstawa
prawna i inne regulacje ustawowe nie dają możliwości ich rozwiązania jednym
regulaminem. Uważa, że wniosek jest na tyle pilny, że jedna z sugestii wojewody
była taka, że stypendia tzw. naukowe powinni rozdzielać dyrektorzy szkół. W
związku z tym może to mieć wpływ na kształt budżetu, gdyż będzie zachodziła
konieczność zabezpieczenia w budżecie takich środków dla konkretnych jednostek
oświatowych gminy.

W odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza powiedział, że nie chodziło o zmianę
statutów jednostek pomocniczych tylko o uchwałę w sprawie ustalenia zasad
gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy. Uważa, że zgodnie z jego
opinią w tym momencie popartą opinią Radcy Prawnego zgodnie z prawem
powinien być również wyraźny podział w jednostkach pomocniczych na organ
wykonawczy i organ uchwałodawczy. Wydatkowanie środków finansowych
pozostających w dyspozycji jednostek pomocniczych powinno być w oparciu o
uchwałę zebrania ogólnego mieszkańców czy zebrania wiejskiego, a realizowane i
wykonywane przez sołtysa czy zarząd osiedla. Dzisiaj prowadzimy dyskusję na
innych płaszczyznach, co byłoby wygodniej i łatwiej realizować, a co jest zgodne lub
niezgodne z prawem.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie chce wchodzić w kompetencje rady,
gdyż tylko wyraził swoją opinię w kontekście, aby wziąć pod uwagę kwestie
praktyczne, bo jeśli się nie da wówczas będzie to dotyczyło każdej kwoty
wydatkowanej. Natomiast z drugiej strony, jeżeli do tej pory było to niezgodne z
prawem to, należy zadać pytanie, przez kogo zostało to parafowane. Mówienie,
dzisiaj, że jest to niezgodne z prawem, wiąże się z tym, że wszystkie podjęte decyzje
były podjęte bezprawnie jak również wszystkie rady i fundusze sołeckie. Zwrócił
uwagę, że według nowej uchwały zarząd osiedla nie będzie miał wiele do
powiedzenia oprócz wprowadzenia w życie środków zadysponowanych na zebraniu
mieszkańców. Zaznaczył, że również trzeba zwrócić uwagę na znikomą frekwencję,
jaka jest na zebraniach wiejskich i osiedlowych. Natomiast osobiście nie chce
wypowiadać się za prawników niemniej jednak nie zgadza się z tym, że ta sama
decyzja kiedyś była dobra i funkcjonowała, a dzisiaj zachodzi konieczność jej
zmiany, bo jest niezgodna mimo, że też była opiniowana przez fachowców.
Radca Prawny W. Balas – w uzupełnieniu, poinformowała, że uchwała przez
wojewodę nie została uchylona od strony formalnej, więc należy domniemywać, że
w ówczesnym czasie uchwała została podjęta zgodnie z prawem. W kwestii podjęcia
nowej uchwały zwróciła uwagę, że bardzo ważne jest to, co powiedział Burmistrz,
aby wziąć pod uwagę praktyczne strony.
Radny W. Dominik – wyjaśnił, że ta uchwała nie jest niezgodna z prawem jest tylko
nieprecyzyjna. Dlatego też wnioskował o zmianę uchwały, aby został sprecyzowany
zapis, aby wnioski do burmistrza były kierowane przez sołtysów czy zarządy osiedla
w oparciu o podjętą uchwałę zebrania mieszkańców. W odniesieniu do frekwencji na
zebraniach uważa, że ta frekwencja ulegnie zwiększeniu, jeśli zostanie mieszkańcom
dana możliwość decydowania o wydatkowaniu środków pozostających w
dyspozycji sołectw czy osiedli.
Wiceprzewodniczący J. Batóg – uważa, że również należy wziąć pod uwagę warunki
jakie mają jeszcze poszczególne sołectwach czy osiedlach, gdzie brakuje

pomieszczenia do zorganizowania zebrania mieszkańców, więc zwoływanie w ciągu
roku kilku zebrań byłoby bardzo kłopotliwe. Zarząd Osiedla mógłby się zebrać w
małym pomieszczeniu i poprzez podjęcie uchwały rozdysponował środki. Osobiście
przychyla się do propozycji Radnego W. Dominika, ale będzie to bardzo trudne w
rzeczywistym wykonaniu dla niektórych sołectw czy osiedli.
Radna D. Kasprzyk – poruszyła następujące sprawy:
- zapytała, czy zaplanowana została wymiana krzeseł w sali kinowej w MOK.
- poprosiła o sprawdzenie zasadności wyznaczenia przejście dla pieszych na drodze
gminnej ul. Długosza w Kłobucku na wysokości „Rossmana”,
- poprosiła o wyznaczenie dodatkowego miejsca do parkowania dla osoby
niepełnosprawnej na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku.
- poinformowała, że z uwagi, że nie został zaplanowany w przyszłym roku II etap
budowy ul. Witosa poprosiła o przeprowadzenie przeglądu odcinka drogi od
zakrętu do przepompowni. Zwróciła uwagę, że rosnące drzewa przy
przepompowni zostały już usunięte ale pozostałą jeszcze do poprawienia
nawierzchnia drogi na odcinku 5-10m od zakrętu do przepompowni, gdzie obecnie
są duże kałuże, a gdy zamarzną stworzy się bardzo duże niebezpieczeństwo.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że projekt ul. Długosza został wykonany
dużo wcześniej do każdego projektu projektant ma obowiązek przedstawić
organizacje ruchu, która jest również konsultowana z policją, więc na pewno spełnia
pewne wymogi i przepisy, co jednak nie znaczy, że te przepisy są zgodne z praktyką
i funkcjonowania tego przejścia czy tej organizacji i nie można w tym projekcie
zainterweniować, aby było praktycznie i bezpiecznie. Przytoczył przykład, gdzie
organizacja ruchu poprzez namalowanie ciągłej linii uniemożliwiała wjazd na
posesje jednemu z mieszkańców. W kwestii dodatkowego miejsca parkingowego
odpowiedział, że przepis mówi wyraźnie, że na 60 miejsc parkingowych niezbędne
jest
wyznaczenie
minimum dwóch
miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych. W odniesieniu do ul. Witosa odpowiedział, że z czasem będą
starać się ją wyremontować by była ona na tyle przejezdna jak pierwszy odcinek.
Radny A. Tokarz – poprosił o informacje odnośnie;
- realizacji budowy lodowiska na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku,
- chodników na ul. 9 Maja, Harcerskiej i Przechodniej w Kłobucku.
W odniesieniu do dysponowania limitem finansowym na osiedlach uważa, że
można to rozwiązać na zasadzie analogii tak jak jest to robione przy uchwałach
budżetowych poprzez uzyskanie ze strony zebrania mieszkańców upoważnienia dla
zarządu osiedla do dysponowania tym limitem.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w budowę lodowiska zaangażowane są
trzy jednostki. Głównym ciężarem obarczony został OSiR w Kłobucku. Natomiast
koszt wynajęcia lodowiska stanowi kwotę 92.000,00zł, ponieważ udało się uzyskać z

najtańszej oferty 103.700,00, zł bonus w wysokości ponad 11.000,00zł. W kwestii
dotyczącej funkcjonowania lodowiska odpowiedział, że został już przygotowany
zespół ludzi do jego obsługi, ponadto zostały już zakupione dwa drewniane domki a
dodatkowo planowany jest zakup dwóch straganów, które zostaną wykorzystane
przy zorganizowaniu jarmarku świątecznego. Całości będzie zarządzana przez OSiR.
Do kosztów dochodzą również koszt związany z jego otwarciem, które odbędzie się
w dniu 6.12.2016r. Dla mieszkańców planowana jest wprowadzenie opłaty wysokość
2,00zł i 1,00zł dla młodzieży szkolnej. Natomiast w okresie ferii zimowych dla
uczniów z naszych szkół planowane jest bezpłatne użyczenie. Z uwagi, że na
wyposażenie wypożyczalni otrzymamy 100 par łyżew będzie istniała możliwość ich
wypożyczenia za 5,00zł lub ich naostrzenia za 8,00zł. Lodowisko będzie
funkcjonowało codziennie w godzinach od 1000 do 2200. Obecnie trwają
przygotowania związane otwarciem, w co włączył się MOK. Natomiast aby to
otwarcie nabrało charakteru świątecznego przygotowywane są paczki i
niespodzianki dla dzieci.
W kwestii chodników odpowiedział, że remont tych chodników został zlecony z
uwagi, że były w bardzo złym stanie Wstępnie planowane było tylko ich prze
brukowanie, aby materiał został ponownie wykorzystany. Niemniej jednak z uwagi,
że kostka była na tyle zniszczona nie nadawała się do ponownego ułożenia. Wobec
powyższego została podjęta decyzja o wymianie kostki, zostały zwiększone koszty
materiałowe, a koszty robocizny pozostały na tej samej wysokości, w jakiej były
przewidziane wcześniej. Dodatkowo zostało zlecone wykonanie schodów i
podjazdów do budynków mieszkalnych. Zaznaczył, że kostka z rozbiórki zostanie
przez ZDiGK wykorzystana do innych celów.
W odniesieniu do dysponowania limitem finansowym na osiedlach odpowiedział, że
taka propozycja mogłaby być rozwiązaniem dla tego rodzaju problemu. Zwrócił
uwagę, że nie ma tego problemu na funduszach sołeckich, gdzie mieszkańcy
wchodzą w fundusz sołecki i gro środków rozdysponowywane jest przez zebranie
wiejskie, a do dyspozycji zarządu pozostaje kilkutysięczna kwoty, która
wykorzystywana jest w ciągu roku na drobne inwestycje. Natomiast gorzej jest w
osiedlach, gdzie tego funduszu nie ma.
Radny A. Nowak – zapytał, czy w okresie zimowym przy dodatnich temperaturach
zostały zaplanowane drobne naprawy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej tj.
ul. Podleśnej, Równoległej i na Brody Malina.
Zapytała, jakimi kierowano się przesłankami, że nie został ustalony podatek od
psów, którego naliczenie dało by do myślenia, aby zająć się tymi zwierzętami.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że należy przeanalizować naprawę dróg
szutrowych w innej technologii, aby był to sposób praktyczny i nie był chwilowym
zabezpieczeniem pewnych potrzeb. Obecna naprawa dróg, poprzez kolejne
nawiezienie tłucznia wymieszanego z gliną nie daje gwarancji, że droga po
większych opadach będzie nadal przejezdna. Przytoczył przykład Przystajni, która w

nowej technologii wyremontowała 4 km odcinka drogi za 95.000,00zł, której naprawa
nie będzie konieczna przez dłuższy okres czasu. Uważa, że również w naszej gminie
będzie zachodziła konieczność zmiany technologii naprawy dróg, które mają
nawierzchnię szutrowo- tłuczniową tak, aby te nawietrznie zostały utwardzone, były
równe i żeby nie kurzyły. Natomiast, jeśli będą konieczne naprawy bieżące drogi
Dyrektor ZDiGK na pewno będzie miał zabezpieczone środki na naprawy bieżące.
W odniesieniu do podatku od psów odpowiedział, że podatek nie został ustalony z
uwagi na znikomą ściągalność tego podatku, którego wpływy nie pokrywały
kosztów poboru podatku.
Radny J. Soluch – zwrócił uwagę, że trzeba było zmiany władzy, aby została
zaproponowana możliwość zmiany technologii naprawy dróg, o której zmianę
osobiście postulował od 6 lat. Poinformował o złym stanie nawierzchni drogowej
ulicy Olszowiec i Spacerowej na Kopcu.
W kwestii naliczenia podatku od psów przyznał, że była niska ściągalność tego
podatku niemniej jednak uważa, że taki podatek należy uchwalić, aby zwrócić
uwagę społeczeństwu na istniejący problem. Natomiast ściągalność można
podwyższyć za pośrednictwem sołtysów.
Odnośnie miejsc parkingowych na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku uważa, że z
uwagi, że kończy się okres trwałości projektu należy rozważyć możliwość
wprowadzenia czasowego parkowania poprzez zamontowanie parkomatów, który
rozwiązałby również problem związany z parkowaniem pojazdów na Rynku przez
pracowników Urzędu Skarbowego czy Starostwa.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że można powrócić do rozmów odnośnie
podatku od psów. W kwestii propozycji systemu płatnego parkowania
odpowiedział, że koszt jednego parkomatu wynosi około 100.000,00zł i dodatkowo
musi zostać zatrudniona osoba do przeprowadzania kontroli uiszczenia opłat. Na
Rynku Jana Pawła II parkuje około 60 samochodów. Niemniej jednak przy Rynku
działają również firmy i nie można mówić, że jest problem z zaparkowaniem w
godzinach południowych, bo on również istnieje w godzinach popołudniowych. W
tej sytuacji wprowadzenie na Rynku Jana Pawła II systemu płatnego parkowania dla
przedsiębiorców i ich klientów też nie będzie szczęśliwym rozwiązaniem. Przytoczył
przykład sposobu pobierana opłaty parkingowej w dni targowe na parkingu przy
targowisku miejskim w Kłobucku, z którego są duże wpływy. Uważa, że ten system
opłaty parkingowej można byłoby rozważyć, ale żeby on funkcjonował w kilku
miejscach na terenie miasta, aby istniał sens obsługi tego systemu. Zwrócił uwagę, że
będzie jeszcze mniej miejsc parkingowych po przebudowie ulicy 11 Listopada,
kiedy zostaną wyznaczone wzdłużne parkowania. Niemniej jednak kwestia płatnego
parkowania pozostaje do przeanalizowania.
Radny Z. Bełtowski – poinformował, że będzie przeciwny wprowadzeniu płatnego
parkowania. W nawiązaniu do frekwencji na zebraniach wiejskich w Białej

przypomniał, że dawniej, kiedy zebrania wiejskie odbywały się w Remizie
Strażackiej w Białej, która została wybudowana przez mieszkańców frekwencja na
zebraniach była wyższa. Natomiast od czasu, kiedy przez ówczesnego burmistrza
została podjęta decyzja, aby zebrania wiejskie w Białej odbywały się w sali
gimnastycznej frekwencja bardzo się zmniejszyła, ponieważ mieszkańcy uznali, że
nie będą uczestniczyć w zebraniach, gdyż na sali nic nie słychać. Mimo, podjętej
uchwały na zebraniu wiejskim o ponownym organizowaniu zebrań w remizie nie
udało się tego załatwić.
W kwestii wysokości odpisu sołeckiego uważa, że odpis powinien być ustalany od
jednego mieszkańca.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że różnica polega na tym, że szkoła jest w
dyspozycji gminy, a remiza jest w dyspozycji organizacji społecznej, więc chciałby
być ostatnią osobą, która ingerowałaby mocno w organizacje społeczną i decydował,
o tym, co ma się odbyć w ich placówce. Natomiast, jeśli mieszkańcy narzekają na złą
akustykę ma nadzieje, że po planowanym remoncie sytuacja się zmieni.
W odniesieniu do funduszu sołeckiego odpowiedział, że zgodnie z ustawą, kiedy
wchodzi się w fundusz sołecki małe sołectwa zyskują. Natomiast jeśliby gmina nie
weszła w fundusz sołecki wówczas środki sołeckie byłyby dużo niższe. Małe
sołectwa zyskują, gdyż w poprzedniej kadencji wywalczono, aby z 30% odpisu
Funduszu sołeckiego w 40% wracał jako dodatkowy bonus do tych sołectw, aby to
sołectwo nie traciło środków, które miało do tej pory, bo one są wyrównywane
poprzez przyznanie dodatkowych środków z odpisu sołeckiego z budżetu państwa.
Ustawodawca mówiąc o wzmocnieniu małych sołectwa jak Niwa czy Broda Malina
chciał, aby te sołectwa z niewielkim Funduszem Sołeckim można było włączyć do
aktywizacji mieszkańców do działalności społecznej. Zwrócił uwagę, że w projekcie
planu budżetu zostało przesunięte do Funduszy Sołeckich ponad 170.000,00zł jako
dodatkowe środki, czyli jako uzupełnienie oczekiwań sołectw w stosunku do
faktycznych kosztów zaplanowanych zadań. W każdym przypadku dotyczącym
funduszy sołeckich musi być wsparcie, ponieważ żaden fundusz sołecki nie
zrealizuje zdania w 100%. Uważa, że środki finansowe z funduszu sołeckiego nie
tylko powinny wzmocnić budżet ogólny, ale też pokazać, że dzięki zebraniu
wiejskiemu i dzięki głosowaniu na konkretne zadanie to zadanie ma silny mandat
mieszkańców do jego zrealizowania.
Radny A. Sękiewicz – zapytał, jaki jest aktualny stan odnośnie zagospodarowania
terenu wokół marketu Netto w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że teren wokół Netto nie jest własnością
gminy. Gmina ma jedynie obowiązek do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Inwestor zwrócił się z wstępną propozycją planów budowy sklepu budowlanego.
Poinformował, że inwestor od właściciela tego terenu chce pozyskać teren pomiędzy
budynkami Netto, a budynkiem starego Dworca PKS, na którym planuje budowę

sklepu budowlanego, Natomiast po lewej stronie od budynku dworca planowane
jest centrum Handlowe Tęcza. Niemniej jednak pomiędzy tymi budynkami jest teren,
którego właścicielem jest Polomarket. Zwrócił uwagę, że problem tego terenu polega
na tym, że po przejęciu tego terenu przez Netto został podzielony na działki i
odstąpiono od poszczególnych inwestorów, a zapis w tych umowach, że jeżeli
inwestor na tej działce wybudowałby market spożywczy zapłaci 10mln zł karę, więc
żaden inwestor inny niż sklep typu Biedronka czy Netto nie może powstać.
Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie wpłynął jeszcze wniosek o wydanie warunków
zabudowy, gmina ma możliwości do zablokowania czy wstrzymania inwestycji
wtedy, kiedy jest dysponentem nieruchomości, a nie kiedy jest tylko instytucją
wydającą warunki, gdzie są one zgodne z prawem. Zwrócił uwagę, że Firma
KONCERN jako właściciel tego terenu już 2009r wystąpiła o warunki zabudowy na
budowę dwóch pawilonów każdy o pow. 1.000m.
Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – dodała, że teren po byłym PKS został
podzielony i zbyty przez przedsiębiorstwo państwowe. Zwróciła uwagę, że w
różnych latach na ten teren było wydanych kilka decyzji ustalających warunki
zabudowy. Jedna z tych decyzji została wydana na budowę dwóch pawilonów
handlowych, z których został tylko zrealizowany jeden pawilon Netto. Natomiast
teren, o który wystąpiła firma jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego
opracowanym dla śródmieścia, który zakłada przeznaczenie naszych działek
gminnych pod zieleń parkową oraz utworzenie drogi na przedłużeniu ul. Parkowej.
Zaznaczyła, że br. została również wydana decyzja o warunkach zabudowy na
budowę kolejnego pawilonu bezpośrednio przy ul. Wieluńskiej od wydanej decyzji
wniesiono odwołanie, decyzja została utrzymana przez SKO. Natomiast odwołujący
się wniósł skargę do WSA obecnie oczekujemy na jej rozpatrzenie.
Radny M. Woźniak - poruszył następujące sprawy:
- poinformował o swym sprzeciwie odnośnie naliczenia podatku od psów,
- w odniesieniu do parkomatów powiedział, że również nie widzi potrzeby ich
wprowadzania, gdyż Kłobuck nie jest miastem tak dużym jak Częstochowa, a po
ich wprowadzeniu mieszkańcy zostaną obciążeni dodatkową opłatą za
parkowanie, z której i tak nie będzie większych zysków.
- w kwestii targowiska uważa, że targowisko powinno przyciągać jak najwięcej osób
handlujących nie tylko z naszej gminy ale także z rejonu. Wobec powyższego
powierzchnia targowiska powinna pobyć rozbudowana na tyle, aby dana była
możliwość prowadzenia handlu każdej chętnej osobie.
- odniesieniu do zebrań sołeckich poinformował, że tylko w Sołectwie Białej
zebrania odbywają się w szkole na sali gimnastycznej, która ma parkiet
przeznaczony do grania. Doskonale rozumie i szanuje podejście Burmistrza za to,
że nie ingeruje w kompetencje Straży, ale nie może być tak aby OSP zawłaszczyła
cały budynek wyłącznie dla siebie, który przez to zawłaszczenie nie jest dostępny
dla ogółu mieszkańców. Dlatego też uważa, że w tej kwestii powinna zostać

przeprowadzona rozmowa, która doprowadziłyby do pewnego kompromisu.
Burmistrz J. Zakrzewski - w odniesieniu do targowiska uważa, że targowisko w
starym systemie nie jest dobrze zorganizowane pod względem ustawienia, gdyż
wiele jest pustostanów. Natomiast ma nadzieję, że nowy projekt rozwiąże ten
problem. W kwestii straży odpowiedział, że w jeden rok nie da się rozwiązać
problemu, który narastał przez lata. Niemniej jednak trzeba usiąść do rozmów i
wypracować pewien kompromis, aby zabrania mogły się odbywać w remizie OSP w
Białej. Zwrócił uwagę, że nie wie jeszcze jak długo, ale takie zebrania w szkole
odbywają się również w Sołectwie Łobodno.
Radny J. Soluch – uważa, że podatek od psów powinien być naliczany. Zwrócił
uwagę, że będąc radnym w poprzedniej kadencji wielokrotnie słyszał, jak była
zgłaszana konieczność posprzątania przez ZDiGK terenu po psich odchodach wokół
bloków, o czym również bardzo często pisała prasa lokalna. Dlatego uważa, że tu jest
jak najbardziej potrzebny podatek, aby środki pozyskane z tego podatku mogły
zostać przeznaczone właśnie na ten cel.
W odniesieniu do sali w remizie OSP poinformował, że ta sala jest już wynajęta, więc
w tym przypadku zachodziłaby konieczność uiszczenia opłaty wynajmującemu za jej
udostępnienie, a zebrania nie odbywają się w remizie, dlatego, że druga sala
mieszcząca się na parterze jest za mała.
Radna D. Kasprzyk – przypomniała, że przez Burmistrza nie została udzielona
odpowiedź w kwestii wymiany krzeseł w MOK.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przez Dyrektora MOK został złożony do
konkursu wniosek na kwotę ponad 200.000,00zł, który dotyczy remontu sceny i
rzeczy niezbędnych wokół niej. Niemniej jednak w niedługim czasie będzie również
zachodziła konieczność zastanowienia się nad możliwością pozyskania środków
potrzebnych na wymianę krzeseł, które faktycznie są już zniszczone. Na pewno
planowany też będzie remont pomieszczeń wewnątrz budynku, poprzez
dostosowanie ich do prowadzenia nowych zajęć.
Przewodnicząca Rady D. Gosławska – przypomniała, że interpelacja zgłaszana
przez radnego powinna dotyczyć istotnych spraw gminy i mieszkańców, a
wypowiedzi powinny być krótkie i konkretne.
Radny A. Nowak – w nawiązaniu do podatku od psów poinformował, że jego
intencja było zwrócenie uwagi na zwierzęta, którym dzieje się krzywda. Uważa, że
zaniechanie naliczenia podatku jest równoznaczne z nie zwracaniem uwagi na ten
problem.

Radny J. Kulej –w imieniu mieszkańca z ul. Szkolnej zapytał, na jakim etapie jest
utwardzenie przedeptu łączącego ul. Szkolną z ulicą Rómmla w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na wykonanie projektu przedeptu
zostały przeznaczone środki finansowe osiedla, który zostanie przeznaczony do
realizacji.
Radna E. Kotkowska – zwróciła uwagę, że jednym z zadań własnych gminy jest
zabezpieczenie mieszkańców w wodę zapytała, jakie są możliwości gminy, aby jak
najszybszym terminie woda została doprowadzona do posesji mieszkańca, który do
dnia dzisiejszego korzysta z wody ze studni głębinowej.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na terenie gminy jest kilka przypadków,
gdzie właściciel działki występując o uzyskanie warunków zabudowy zadeklarował,
że wodę będzie czerpał z własnej studni po czym przystępuje do realizacji budowy, a
później o wykonanie 300m odcinka przyłącza wodociągowego w szczerym polu.
Wobec powyższego należy zadać pytanie, kto wprowadza w błąd gminę, kiedy
gmina nie ma prawa nie wydać decyzji o warunkach zabudowy, kiedy przez
właściciela działki zostało zadeklarowane, że pobór wody będzie z własnego źródła.
Zaznaczył, że jest jeden budynek wynajęty mieszkańcom przy OSiR w Kłobucku,
gdzie występuje racjonalny problem z brakiem wody, więc w to miejsce woda jest
dowożona przez ZDiGK. Zwrócił uwagę, że w tym przypadku będzie zachodziła
konieczność rozważenia możliwości rozwiązania tego problemu. Wyjaśnił, że
przyłącza wodociągowe nie są realizowane przez gminę tylko przez Związek gmina
może jedynie je zaprojektować i zwrócić się Związku o realizacje tego zadania.
Niemniej jednak Związek nie zdecyduje się na wykonanie 300m odcinka przyłącza
do danej posesji, bo nie będzie to ekonomicznie uzasadnione. Natomiast, jeśli to jest
jeszcze inny przypadek musi poznać szczegóły.
Kierownik GOPS K. Janicka – dodała, że jeśli chodzi o ten przypadek, gdzie jest
dowożona woda przez ZDiGK do tego celu została zakupiona beczka, która spełnia
wszelkie warunki i na dzień dzisiejszy problem został rozwiązany.

Radny J. Puchała – podzielił uwagę Przewodniczącej Rady, ponieważ uważa, że
radny ma wiele możliwości do wyjaśnienia danego problemu i nie koniecznie musi
to być na posiedzeniu sesji.

Zapytania do zaproszonych gości
Z Sesji XIV Sesji rady miejskiej
W dniu 30.11.2015
Radny A. Tokarz – przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń sesji
poprosił Z-cę Komendanta Policji o sprawdzenie nielegalnego parkowaniu pojazdów
za Wspólnotą mieszkaniową Nr 7 i Nr 9 z ul. 11 Listopada z tyłu od strony placu
centralnego, przy których ustawiony jest znak drogowy zakaz wjazdu. Zaznaczył, że
do dnia dzisiejszego nic w tym kierunku nie zostało zrobione. Zapytał, czy to
zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie przez policję.
Naczelnik Ruchu Drogowego KPP M. Blukacz – odpowiedział, że dzisiaj nie może za
komendanta odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak Policja reaguje na każde
zagrożenie i na każde zgłoszenie i na pewno ta sprawa zostanie sprawdzona.
Radny A. Sękiewicz – poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymał
obwieszczenie, z którego wynika, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego
na placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Kłobucku przy ul. Wąskiej na terenie
działki ozn. Nr 771. Poprosił przedstawiciela Powiatu Kłobuckiego o przedstawienie
szerszych informacji odnośnie tego tematu.
Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – odpowiedział, że opieka w
Domu Dziecka musi być zreorganizowana do 2020r, uruchomiony został Dom
Rodzinkowy w Krzepicach i nadal trwają poszukiwania budynków, które
spełniałyby kryteria pozwalające na zagospodarowanie pozostałej grupy ponad 40
dzieci znajdujące się w Domu Dziecka w Kłobucku przy ul. 11 Listopada. Zwrócił
uwagę, że dyrektywa wyraźnie mówi, że w jednym budynku może przybywać tylko
14 dzieci. Dlatego też z uwagi na atrakcyjną cenę sprzedaży i położenie podjęte
zostały działania w celu pozyskania budynku. Niemniej jednak po przeprowadzonej
kontroli budynku stwierdzono, że budynek nie może być przeznaczony do tego celu
z uwagi, że nie spełnia wszystkich wymogów związanych z bezpieczeństwem, gdyż
szerokość drogi ul. Wąskiej nie pozwala na utworzenie drogi p.poż. Wobec
powyższego będzie zachodziła konieczność poszukania innej lokalizacji lub
rozważenia możliwości wybudowania budynku wolnostojącego, a budynek Domu
Dziecka w Kłobucku w przyszłości przeznaczyć na inne cele.
Radny M. Woźniak – zaproponował, aby to mieszkańcy w pierwszej kolejności, mieli
możliwość zadania pytania.
W nawiązaniu do rozstrzygniętego przetargu na budowę obwodnicy Częstochowy
zapytał, czy Starostwo Powiatowe poczyniło czynności związane z zabezpieczeniem
ul. Jasnogórskiej, aby ta ulica nie uległa zniszczeniu podczas budowy obwodnicy.

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak odpowiedział, że nie zna
szczegółów natomiast z prowadzonych rozmów wie, że było wystosowane takie
pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niemniej jednak została
udzielona wymijająca odpowiedź, z której wynika, że z tym problemem należy
zwrócić się do wykonawcy tej inwestycji, czyli firmy, która wygrała przetarg w celu
przeprowadzenia rozmów na temat ewentualnego korzystania z objazdu naszymi
drogami w tym również z ul. Jasnogórskiej w Białej oraz ul. Południowej i Północnej
w Lgocie. Zwrócił uwagę, że ze strony Starostwa była rozważana możliwość
ustawienia znaków zakazujących ruch powyżej 10ton. jednakże taki rozwiązanie
uniemożliwiłoby budowę obwodnicy.
Radny Z. Bełtowski – w nawiązaniu do prowadzonego przez Częstochowę remontu
mostu na drodze wojewódzkiej między Kiedrzynem, a Białą zapytał, dlaczego nikt
się nie zadbał o urządzenie zjazdu służącego jako objazd oraz prawidłowe
oznakowania objazdu dla kierowców pojazdów jadących z Działoszyna czy Pajęczna
w kierunku Kiedrzyna, którzy to kierowcy z uwagi na konieczność zawrócenia
niszczą nasze drogi gminne w Białej. Zapytał czy firma, która wygrała przetarg na
realizację tej inwestycji zwróciła się do Urzędu Miejskiego i do Starostwa o
uzgodnienie ewentualnego korzystania z objazdu naszymi drogami.
Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – odpowiedział, że przebudowa
mostu jest konieczna z uwagi na budowę węzła autostradowego. Poinformował, że
realizacja inwestycji przez wykonawcę Miejski Zarząd Dróg i Mostów w
Częstochowie została uzgodniona z ZDW jak i została zgłoszona do Starostwa
Powiatowego. W kwestii, co do uzgodnień z gospodarzem terenu przyznał, że już
niejednokrotnie były takie przydatki, że Urząd Miejski nie został poinformowany o
realizacji inwestycji. Natomiast zorganizowanie objazdu było w gestii wykonawcy,
który wybrał taką koncepcje objazdu.
Przewodniczący Osiedla Nr 9 Z. Sukiennik – w imieniu mieszkańców podziękował
Burmistrzowi i Policji oraz Dyrektorowi ZDiGK za skuteczną i szybką poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu poprzez ustawienie odpowiednich znaków
drogowych „zakazu zatrzymywania się ” na odcinku ul. Ogrodowej przy
skrzyżowaniu z ul. Staszica. Natomiast nie rozumie niezadowolenia części
mieszkańców ul. Staszica, którzy nie wiedzą, że dzisiaj poprawa bezpieczeństwa jest
priorytetem. Poprosił Burmistrza o sprawdzenie w Nadzorze Budowlanym, w jaki
sposób został wybudowany 15 lat temu budynek przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej
z ul. Staszica, a Policję o przeprowadzanie częstszych kontroli na tym odcinku ulic.

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia XVI Sesji
w dniu 30.11.2015r
Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – poinformował, że nie zgadza się z treścią
pisma, z którego wynika, że niezagospodarowane środki finansowe w wysokości
70.000,00zł, które w 2010r należały do Osiedla Nr 7 przekazane zostały do
rozdysponowania do ogólnego budżetu roku następnego, ponieważ na zebraniu
osiedla w dniu 18.05.2010r przez przeprowadzone głosowanie środki te zostały
przekazane do Urzędu Miejskiego w celu przeznaczenia ich na budowę drogi ul.
Kordeckiego. Natomiast fakt, że droga nie powstała nie jest winą mieszkańców
osiedla.
Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że jest to wniosek z 2010, więc zachodziła
konieczność podania stanu faktycznego zgodnego z dokumentacją budżetową.
Skarbnik K. Jagusiak – zwróciła uwagę, że przewodniczący osiedla w swej
wypowiedzi pominął bardzo istotne rzeczy min. to, że każdy wniosek osiedla musi
być zaakceptowany przez organ wykonawczy, czyli Burmistrza Kłobucka i musi być
poprzedzony pismem informującym, że organ przystępuje do realizacji tego zadania,
ponieważ nie może być tak, że tylko i wyłącznie pismo osiedla będzie mówiło o
realizacji inwestycji, kiedy na realizację inwestycji składa się kilka czynników jak:
zapewnienie środków budżetowych na całość zadania, a nie tylko na jego część
W związku z tym, że ówczesna rada po analizie budżetu przy zakończeniu roku
budżetowego uważała, że tych pieniędzy zostaje za dużo został zmieniony zapis
który mówił, że nie wykorzystane środki osiedli zostają przekazane do nadwyżki
budżetowej jeśli zarząd osiedla nie złoży pisma o kumulacji środków, iż składa na
większa inwestycję.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Z. Baran – dodał, że nie wie czy ówczesny
przewodniczący miał wiedzę, że samo przekazanie tych środków nie będzie
wystarczające na uruchomienie całej procedury.
Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że obowiązek do złożenia pisma o kumulacji
środków miał przewodniczący osiedla.
Radny A. Tokarz – poinformował, że nie podziela stanowiska pani Skarbnik,
ponieważ adresatem pisma o dyspozycji środków Osiedla nr 7 był Organ
Burmistrza, więc należała się odpowiedź wyjaśniająca mieszkańcom, co stanie się z
tymi środkami na koniec roku, gdy nie zostaną wykorzystane.
Burmistrz J. Zakrzewski - zwrócił uwagę, że wniosek był z 2010, więc dzisiaj trudno
się odnosić czy przez ówczesnego Burmistrza została należycie udzielona

odpowiedź, ponieważ osobiście może opierać się tylko i wyłącznie na tym, co
posiada w dokumentach i jaki jest stan faktyczny.

