
 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

XII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

w  dniu 18.08.2015r 

 

 

Mieszkaniec Kłobucka Płonka – poruszył następujące sprawy: 

- zapytał, kiedy zostanie wykonany chodnik przy ul. Andersa w Kłobucku, o którego 

  wykonanie prosił w dniu 22.06.2011r.  

- kiedy zostanie ustawiony znak zakazu na przedłużeniu ul. Dąbrowskiego aż do ul.  

  Kochanowskiego, o którego ustawienie również wnioskuje od 2011. Zaznaczył, że 

  w tej kwestii została wydana zgoda Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego.  

  Zastanawia się, po co został urządzony parking na 50 stanowisk przy zbiegu ul. 

  Różanej i ul. Kochanowskiego skoro nikt z działkowiczów tam nie parkuje.  

- poprosił o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa osób pieszych w tym 

  dzieci poruszających się na ulicy Dąbrowskiego, po której bardzo często pojazdy  

  samochodowe przejeżdżają z bardzo dużą prędkością. Zaproponował  

  zamontowanie progów spowalniających, jakie zostały zamontowane na ul. Rómmla  

  w Kłobucku.  

- zwrócił uwagę, że na tablicach ogłoszeniowych na terenach osiedli nie są 

   umieszczane ogłoszenia o terminie sesji.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – w kwestii ustawienia znaku odpowiedział, że 

zostanie udzielona odpowiedź pisemna. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że przebudowa ul. Andersa 

będzie polegała na budowie chodnika. Niemniej jednak na realizacje tej inwestycji 

muszą znaleźć się wolne środki w budżecie na konkretny rok budżetowy, które 

zostaną uchwalone zgodnie z procedurą budżetową. Zaznaczyła, że podobnych 

wniosków na budowę chodnika na terenie całej gminy jest bardzo dużo.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - w odniesieniu do informacji o 

terminie planowanej sesji odpowiedziała, że jest umieszczana na stronie BIP Urzędu 

Miejskiego i tablicy ogłoszeń przed urzędem, takie zawiadomienie otrzymują 

również wszyscy radni, przewodniczący zarządów osiedli i sołtysi, więc powieszenie 

takiego zawiadomienia na tablicy na terenie danego sołectwa, czy osiedla będzie w 

gestii jego przedstawiciela.  

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 9 Z. Sukiennik – poruszył następujące sprawy: 

-  w nawiązaniu do ul. Polnej w Kłobucku przypomniał, że osiedle po raz  

    trzeci przeznaczyło środki osiedlowe na wykonanie projektu na położenia  

    kostki brukowej, której do tej pory jak nie było tak nie ma. Korzystając z obecności  

    poprzedniego burmistrza powiedział, że jest coś nie w porządku, że osiedle nie ma  

    środków finansowych na położenie 150 m2 kostki, a kiedy na separator, który był  



    zbudowany przy ul. Staszica osiedle wyasygnowało 30 tyś zł, którego  

    wybudowanie w tym miejscu było pomysłem beznadziejnym.  

 - poinformował o zaśmiecaniu terenu osiedla różnego rodzaju ulotkami i  

    ogłoszeniami. Zapytał, czy istnieje możliwość wprowadzenia zakazu wieszania  

    takich informacji na terenie osiedla.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że położenie kostki jest również 

zadaniem inwestycyjnym, na którego realizację muszą znaleźć się wolne środki w 

budżecie na konkretny rok budżetowy zgodnie z procedurą budżetową. O 

przystąpieniu do realizacji wniosku będzie decydowała rada i komisje, które będą 

przygotowały budżet na kolejny rok. Natomiast nie zgadza się z wypowiedzią, po co 

został wykonany przy ul. Staszica w Kłobucku separator, ponieważ jest to 

przygotowanie do budowy w przyszłości kanalizacji deszczowej. Wyjaśniła, że 

gdyby podczas przebudowy drogi wojewódzkiej ul. Staszica nie został wykonany 

separator gmina na długie lata miałaby zablokowaną realizację inwestycji, na którą 

ma już wykonaną dokumentację, ponieważ przebudowa ul. Staszica była wykonana 

z udziałem środków unijnych i musi być zachowana trwałość tego projektu przez 

minimum 5 lat od otrzymania ostatniej płatności od Unii Europejskiej. Wykonany 

został minimalny zakres umożliwiający włączenie się do drogi wojewódzkiej. 

Zaznaczyła, że na dzień dzisiejszy przez separator spływa już część wody.  

 

Przewodniczący Nr 9 Osiedla Z. Sukiennik – w odniesieniu do stwierdzenia, że 

przez separator spływa już część wody poinformował, że woda płynie siłą grawitacji 

skręca w ul. Mickiewicza i nie wpłynie do ul. Staszica tylko do ul. Częstochowskiej. 

Natomiast separator miałby prawo bytu, ale na początku ul. Polnej od strony pól 

wówczas sprawa zalewanego terenu zostałaby rozwiązana.   

W kwestii poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie osiedla 

poinformował o konieczności ustawienia dwóch znaków zakazu i postoju na 

odcinku od ul. Staszica do ul. Mickiewicza gdzie przez zaparkowane pojazdy 

utrudniona jest widoczność przy wyjeździe od strony ul. Polnej i ul. Ogrodowej przy 

skręcie w stronę Staszica w kierunku ronda. Poprosił o pomoc i interwencję w tej 

sprawie.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że w tej sprawie został już 

wykonany projekt organizacji ruchu drogowego, została wydana pozytywna opinia 

policji i zarządu osiedla. Jeśli otrzymamy pozytywną opinię ze starostwa 

powiatowego i po przeznaczeniu odpowiednich ilości środków finansowych znaki 

zostaną zakupione i ustawione. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 2 B. Błaszczykowski – w nawiązaniu do poprzednio 

obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poinformował, 

że problem związany z odbiorem odpadów komunalnych był bezproblemowy, gdy 

ich odbiorem na dużej części miasta zajmowało się Przedsiębiorstwo z Bełchatowa. 



Natomiast nowa ustawa spowodowała, że nie ma takiej możliwości, aby śmieci z 

terenu gminy były dowożone na wysypiska i do spalarni na obcym terenie. Poprosił 

Posła J. Sądla o zajęcie się w przyszłej kadencji Sejmu RP o zmianą zapisu tego 

punktu. Zwrócił się do Kierownika Wydziału GOR w kwestii dotyczącej regulaminu 

PSZOK Poinformował o utrudnieniach, jakie napotkał przy oddaniu drukarki do 

utylizowania na PSZOK. Uważa, że ten regulamin, który został opracowany w lipcu 

2013r, należy znowelizować. Przytoczył zapis punktu:  

- pkt-u  8 do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie osoby z terenu Gminy 

  Kłobucku oraz osoby świadczące usługi transportu, odpady przyjmowane są 

  nieodpłatnie po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu uiszczenia opłaty za  

  gospodarowanie odpadami. Zapytał, kto ma wydać taki dokument, że osoba nie  

  zalega z opłatami za śmieci i ile to będzie kosztowało.  

Zapytał, od kiedy kierownik i pracownicy mają prawo legitymowania tych osób,  

skoro są to dane wrażliwe, a są umieszczane w rejestrze. Uważa, że powinno 

wystarczyć tylko oświadczenia tej osoby. Osobiście uważa, że ten zapis nie jest 

zgodny z prawem i należy go zmienić. Tym bardziej, że w punkcie 12 istnieje zapis,  

że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do realizacji celów systemu zbiórki 

odpadów od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w 

celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do PSZOK. 

Zwrócił uwagę, że dane czy mieszkaniec płaci za odpady ma gmina, a osoba 

przyjmująca odpady powinna mieć do tej bazy bezpośredni dostęp. Natomiast  

odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia 

odpadów na PSZOK. Poprosił o informacje ile jest zatrudnionych osób w PSZOK i 

jaki jest ich zakres powierzonych obowiązków. Ponadto uważa, że regulamin PSZOK 

powinien być opublikowany nie tylko w Internecie, ale również na tablicach 

ogłoszeniowych i przy boksach, aby wszyscy mieszkańcy zostali  poinformowani, co 

mogą dostarczyć na PSZOK i w jaki godzinach jest czynny.   

 

Poseł RP J. Sądel – odpowiedział, że ustawa jest bardzo szkodliwa, uciążliwa i 

kosztowna dla społeczeństwa i nadaje się do poprawy. W odniesieniu do zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego poinformował, że weszła w życie ustawa 

umożliwiająca zbiórkę takiego sprzętu w marketach.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak – wyjaśniła, że PSZOK nie podlega pod 

Wydział GOR tylko pod ZDiGK. W odniesieniu do zgłoszonych uwag,  jeśli chodzi o 

regulamin wyjaśniła, że regulamin został przygotowany w 2013 r przez Wydział 

GOR, kiedy jeszcze PSZOK nie funkcjonował w takim wyglądzie w jakim jest 

obecnie. Została już zasygnalizowana potrzeba zmiany zapisu regulaminu do 

sytuacji obecnej, ale to już będzie leżało w gestii dyrektora ZDiGK.  

Poinformowała, że radca prawny nie tylko podpisał się pod projektem uchwały, ale 

również zna treść regulaminu, którego treść w pełni została zaakceptowana, 

ponieważ regulamin jest załącznikiem uchwały.  



W odniesieniu do zgłoszonych uwag o ochronie danych osobowych zapewniła, że 

wszystkie dane osobowe, które są pozyskiwane poddane są ochronie, ponieważ 

system został zgłoszony do GIODO. Ponadto nikt nie wymaga zaświadczenia, które 

wymagałyby ponoszenia dodatkowej opłaty, zachodzi jedynie konieczność  

przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty za śmieci, ponieważ PSZOK stworzony 

został z funduszy gospodarki odpadami komunalnymi,  a środki finansowe 

pochodziły od naszych mieszkańców  w związku z czym zachodzi konieczność 

okazania się dowodem osobistym  by ten PSZOK służył tylko mieszkańcom naszej 

gminy. Przypomniała, że gdy był tworzony regulamin nie było jeszcze łącza 

komunikacyjnego systemu, który pozwalałby na sprawdzenie przez pracownika 

PSZOK czy osoba jest w bazie danych jako osoba, która umieściła opłatę,  dlatego też 

pojawił się taki zapis w regulaminie.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że do obsługi PSZOK przyznany 

został 1 etat. Na PSZOK przyjmowane są odpady od wtorku do soboty. Natomiast 

możliwość sprawdzenia przez pracownika, czy osoba umieściła opłatę istnieje tylko 

do piątku. Niemniej jednak wymagane jest przedstawienie dowodu osobistego i 

dowodu uiszczenia opłaty by praca była wykonywana zgodnie zapisami 

obowiązującego regulaminu PSZOK.   

 

Przewodniczący Osiedla Nr 2 B. Błaszczykowski – dodał, że do legitymowania osób 

wyznaczone są odpowiednie instytucje wobec powyższego pracownicy nie mają  

prawa żądać od tych osób dowodu osobistego, powinno wystarczyć oświadczenie tej 

osoby o zgodności podanych potrzebnych danych. Uważa, że ten zapis powinien 

zostać jak najszybciej usunięty, ponieważ zapis musi być zgodny z prawem. Ponadto 

uważa, że należy zastanowić się nad koniecznością prowadzenia tego rejestru i 

komu jest on potrzebny. Zastanawia się, co robią ze śmieciami te osoby, które nie 

chcą podać swoich danych lub nie miały zaświadczenia. Uważa, że wszystkie śmieci 

powinny być zbierane, powinien zostać wypracowany taki system, aby taka osoba 

nie odjechała ze śmieciami i nie wyrzuciła ich po drodze.    

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – poruszyła następujące sprawy: 

- zapytała, jaka została podjęta decyzja odnośnie Kółka Rolniczego w Łobodnie.  

- w imieniu mieszkańców poprosiła o podanie konkretnych dat dotyczących 

   realizacji projektu budowy ronda, poprosiła o pisemną odpowiedź.  

-  poprosiła o wymianę tablic ogłoszeniowych.   

-  poprosiła o zwrócenie się do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

   w sprawie oczyszczenia rzeki przepływającej przez Sołectwo Łobodno.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - w odniesieniu do Kółka Rolniczego odpowiedział, że 

odbyły się dwa przetargi, na których nie został wyłowiony oferent obecnie zostanie 

ogłoszony trzeci przetarg. Niemniej jednak jest to własność gminy i o teren będą 

dbały nasze służby. W kwestii ronda odpowiedział, że niedawno uczestniczył w 



zebraniu rady sołeckiej Łobodna, na którym ten temat był szczegółowo omawiany. 

Przypomniał, że w piątek odbędzie się spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, więc jeśli spotkanie nie zostanie odwołane na pewno będziemy 

posiadać więcej informacji nie tylko dotyczących ronda i terminów przetargów, ale 

całej koncepcji dotyczących przebudowy całego odcinka DK 491 i 492.  W kwestii 

tablic odpowiedział, że zostały zamówione nowe tablice, które będą sukcesywnie 

wymieniane we wszystkich sołectwach, osiedlach przez pracowników ZDiGK. W 

odniesieniu do oczyszczenia rzeki odpowiedział, że gmina już wielokrotnie zwracała 

się do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o oczyszczenie rzek. 

Niemniej jednak z uwagi na brak środków finansowych zadanie to nie jest 

realizowane przez tą instytucję.  

 

Członek Zarządu K. Nowak – w odniesieniu do ustawy śmieciowej poinformował, 

że mimo wielu mankamentów, jakie ta ustawa miała dzisiaj ustawa funkcjonuje w 

miarę właściwie zwłaszcza PSZOK, który już spełnia swoją rolę, a którego jeszcze nie 

mają ościenne gminy. Jako mieszkaniec zapytał, kiedy zostanie przeprowadzona 

dezynfekcja pojemników na odpady biodegradowane, z których wydziela się 

nieprzyjemny zapach jak również są siedliskiem dla wszelkiego rodzaju owadów. 

Poprosił o zwrócenie się do przedsiębiorczy o wywiązanie się z warunków umowy, 

ponieważ dezynfekcja pojemników miała być przeprowadzana 1 raz na pół roku. W 

nawiązaniu do zapisów regulaminu, o których wspomniał przewodniczący osiedla 

zwrócił uwagę, że nie wiadomo jest jak rozwiązać ten problem, ponieważ jeśli w 

regulaminie jest mowa, że PSZOK jest dla mieszkańców Gminy Kłobuck to na jakiej 

podstawie zostanie zidentyfikowana osoba, która przywiezie odpady na PSZOK w 

związku z tym należy zastosować jakieś rozwiązanie dotyczące identyfikacji takiej 

osoby.   

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak-poinformowała, że czyszczenie 

pojemników w boksach odbyło się 31.07.2015r .  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że gmina będąc przed przetargiem chcąc poznać 

opinie mieszkańców, co do prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi  

przygotowała anonimową ankietę za pomocą, której mieszkańcy mogli się 

wypowiedzieć, co do jakości usług lub zmiany pewnych zapisów. Zwrócił uwagę, że 

na ponad 14.000 tyś uprawnionych osób wpłynęły tylko 4 ankiety.  

 

Sołtys Smug S. Zych – poruszył następujące sprawy;  

- zapytał, starostę, kiedy zostanie zrobiony chodnik przy ul. Szkolnej w Kłobucku  

- poprosił o ujęcie w przyszłorocznym budżecie wykonanie nakładki ul. Witosa w  

  Kłobucku.   

- podziękował Dyrektorowi ZDiGK za wykonane prace w Sołectwie Smugi.  

 



Członek Zarządu K. Nowak – w odniesieniu do ul. Szkolnej odpowiedział, że w 

ubiegłym roku został wykonany I etap budowy tej ulicy. Niemniej jednak nadal 

prowadzone są rozmowy, aby kolejny odcinek ul. Szkolnej wraz z budową chodnika 

został zrealizowany jako zamykający pewny etap ul. Szkolnej. Osobiście doskonale 

zdaje sobie sprawę jak niebezpieczne jest przejście na tym odcinku drogi ul. Szkolnej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii ul. Witosa odpowiedział, że prace, które są 

obecnie wykonywane są pracami przygotowującymi do położenia nakładki, 

ponieważ aby przystąpić do nakładki trzeba ją najpierw odpowiednio odwodnić. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – zapytał starostę, jakie zostały poczynione 

nowe działania w kierunku urządzenia miejsc parkingowych przed ośrodkiem 

zdrowia i wyznaczenia przejścia dla pieszych naprzeciwko ośrodka zdrowia przy ul. 

Staszica w Kłobucku.   

W odniesieniu do tablic ogłoszeniowych zapytał, czy istnieje możliwość 

przeprowadzenia sondażu wśród firm, które chciałyby na terenie osiedla postawić 

swoją tablicę informacyjną przy okazji ze swoją reklamą. Wówczas miasto nie 

musiałoby wykładać pieniędzy na konserwacje takiej tablicy. Poprosił dyrektora 

ZDiGK o wykoszenie terenu w obrębie Zakrzewa stanowiącego skrót przejścia 

pomiędzy ul. Zakrzewską, a ul. Hallera. Zakłada, że szansa na powstanie drogi 

łączącej ul. Zakrzewska z ul. Hallera jest znikoma, chociaż wiele osób byłaby 

zainteresowana jej powstaniem. Natomiast przeciwnicy powstania tej drogi, 

obawiają się, że tą drogą będą przejeżdżały TIR. Osobiście uważa, że nie powinno 

być żadnego problemu, gdyby na tej drodze zostały zamontowane poprzeczne 

spowalniacze utrudniające ruch po tej drodze TIR-om. Dodał, że gdyby ten 

przesmyk został zrobiony, gdy była budowana ul. Staszica wówczas rozwiązałby 

wiele spraw drogowcom i mieszkańcom.  

 

Członek zarządu K. Nowak – w kwestii przejścia dla pieszych odpowiedział, że 

została przesłana odpowiedź ZDW, w której nie wyrażono zgody na jego lokalizację 

w tym miejscu, co nie oznacza, że sprawa zostanie zakończona, ponieważ nadal 

będziemy czynić starania, aby przejście w tym miejscu zostało wyznaczone. Dodał, 

że ZDW powołuje się na obowiązujące przepisy, że przejścia dla pieszych muszą być 

od siebie w odległości, co najmniej 100m. W odniesieniu do poprawy nawierzchni 

przed ośrodkiem zdrowia odpowiedział, że osobiście zwrócił się dyrektora ZOZ o  

doraźnie wyrównanie nawierzchni, ponieważ Dyrekcja ZOZ nosi się z zamiarem 

przebudowy całego parkingu przy Pogotowiu ratunkowym jak również przy ZOZ. 

Obecnie przygotowywany jest kosztorys na realizację tego zadania, więc na pewno 

to zostanie zrobione estetycznie w nawiązaniu do drogi i chodnika, który został 

przebudowany, więc perspektywy poprawy otoczenia tego obiektu znajdują się w 

centrum uwagi Dyrekcji ZOZ.  

 



Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii tablic powiedział, że jest sceptyczny, co do 

przekazywania tablic firmom, bo będą one wykorzystywane dla potrzeb 

reklamowych firmy, a nie do informowania mieszkańców o tym, co się dzieje w 

gminie. Uważa, że tablice muszą służyć tylko i wyłącznie zarządom osiedli, by 

informacje gminy nie były dodatkiem do reklamy firmy. W odniesieniu do 

wykoszenia terenu odpowiedział, że temat zostanie sprawdzony pod względem 

własnościowym.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że obręb Zakrzewa między 

ulicami Hallera, Sienkiewicza został już wykoszony.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – zapytał, czy osiedle we własnym zakresie 

może ustawić drugą tablicę.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie widzi przeszkód niemniej jednak 

musi to być tablica identyczna do tej, która zostanie ustawiona przez gminę.  

 

Sołtys Sołectwa Kopiec A. Rokita – w imieniu mieszkańców zapytała, czy i kiedy 

oraz na jakich terenach miałaby zostać zrealizowana inwestycja utworzenia terenów 

zalewowych na terenie Kopca. W nawiązaniu do tablic informacyjnych 

poinformowała, że na terenie sołectwa jedna z tablic została zniszczona przez 

wichurę poprosiła o jak najszybsze zawieszenie nowej tablicy. Zaproponowała 

rozważnie możliwości umieszczenia urzędowego napisu ostrzegawczego 

zakazującego wieszania takich ogłoszeń z uwagi, że na tych tablicach wieszane są 

reklamy osób prywatnych zasłaniające ogłoszenia sołeckie. Poprosiła o wykoszenie 

rowów i naprawę powstałych ubytków w asfalcie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że tablice w tym tygodniu będą już 

gotowe. Niemniej jednak nie uda się wszystkich tablic zamontować w jeden dzień z 

uwagi, że będą one montowane przez pracowników ZDiGK. Wobec powyższego w 

pierwszej kolejności będą zamontowane tablice tam, gdzie zostały zniszczone lub ich 

nie ma. W odniesieniu do wieszanych reklam poinformował, że radnym zostanie 

zaproponowana zmiana uchwały dotycząca zagospodarowania przestrzennego 

poprzez wprowadzenie podatku reklamowego.  

 

Sołtys Sołectwa Kopiec A. Rokita – poinformowała, że w dniu wczorajszym 

osobiście interweniowała u Prowidenta, który umieścił swoje oferty na tablicach 

informacyjnych.   

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w uchwalonym w kwietniu br 

studium wyznaczone zostały obszary, na których obserwuje się okresowe 

podtapianie. W związku z wystąpienia do Regionalnego Zarządu Gospodarki 



Wodnej w Poznaniu o opinie i uzgodnienie studium Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej wskazał, że na naszym terenie nie ma takich terenów, dlatego też wzdłuż 

głównych cieków wodnych wprowadzone zostały granice, które określają tereny, 

gdzie okresowo występują podtopienia.  

 

Pkt.5.  

Interpelacje i zapytania radnych 

z posiedzenia 

XII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

w  dniu 18.08.2015r 

 

Radny A. Tokarz – jako Przewodniczący Osiedla Nr 3 i jako radny poruszył 

następujące sprawy; 

- w imieniu mieszkańców poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie odkrytego basenu  

   zlokalizowanego na terenie OSiR w Kłobucku. Poinformował, że z posiadanych  

   informacji wie, że takiego obiektu brakuje w naszym mieście. Zaznaczył, że jest  

   ustawowe zadanie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczeństwa. 

- w nawiązaniu do odpadów komunalnych. Zapytał, czy zostało przeprowadzone   

   gruntowne mycie i czyszczenie pojemników na odpady biodegradowalne, które  

   było zaplanowane w miesiącu lipcu oraz czy stan techniczny pozwala na ich 

   dalsze użytkowanie. Przytoczył przykład uszkodzonego z urwaną pokrywą   

   pojemnika ustawionego w boksie przy ul. Baczyńskiego.  

-  poinformował, że przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 6 z ul. 

   Zielonej została złożona petycja dotycząca wycinki gałęzi drzew sąsiadujących z tą  

   nieruchomością. Zapytał, czy zostały już zrealizowane postulaty tej petycji.  

- zapytał, kiedy zostanie zorganizowane zebranie przedstawicieli organów jednostek  

   pomocniczych (sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli). Zaznaczył, że w  

   poprzedniej kadencji zebrania odbywały się w I półroczu. Uważa, że takie zebrania 

   są bardzo potrzebne , choćby z uwagi na to, że 31 sierpnia kończy się termin na  

   składania wniosków do budżetu na rok 2016.  

- w nawiązaniu do zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy poinformował,  

   że jako radny złożył interpelację w sprawie budowy garaży przy ul. Topolowej, na  

   które jest bardzo duże zapotrzebowanie i wnosi o realizację Uchwały Nr 10  

   Zarządu Osiedla Nr 3 z roku 2011 w sprawie budowy garaży na ul. Topolowej w 

   Kłobucku. Uważa, że nie ma przeszkód formalnych. Budowa garaży z  

   uwzględnieniem ładu przestrzennego będzie korzystna dla mieszkańców i dla  

   budżetu ze względu na dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów, zysk z  

   podatków, mniej inwestycji z przeznaczeniem na pakingi, itd. Poprosił o pisemną  

   odpowiedź, aby mógł ją pokazać mieszańcom. 

-  zacytował fragment artykułu z Gazety Kłobuckiej z 2 stycznia 2015r z wypowiedzi  

   burmistrza który obiecał podwyżkę dla pracowników fizycznych Zarządu Dróg i 

   Gospodarki Komunalnej. Zacytował ten fragment wypowiedzi. Poprosił o  

   informację, jak została zrealizowana ta obietnica.  



-  zapytał, czy są wyliczone potrzeby etatów w Zarządzie Dróg i Gospodarki  

   Komunalnej do normalnego funkcjonowania tej jednostki. Przypomniał, że w roku  

   2014 i  2015 do jednostki ZDiGK zostały przekazane dodatkowe zadania.  

   Zwrócił uwagę, że etaty są potrzebne, o czym świadczy fakt zatrudniania  

   stażystów, którzy pytają, jak długo muszą być wykorzystywani, żeby zdobyć  

   upragniony etat. Uważa, że gmina powinna zgodnie ze swoimi potrzebami  

   zatrudnić stosowną ilość stażystów do pracy na stałe (nie po odbyciu stażu  

   pozbywać się tych ludzi, a na ich miejsce do tych samych robót przyjmować 

   następnych stażystów).Jest to świadectwo, że w ZDiGK potrzebne są etaty.  

   Uważa, że gmina powinna dać czytelny przekaz społeczeństwu, że w gminie w  

   polityce zatrudnienia postępuje się etycznie.  

-  poprosił o szczegółową odpowiedź w odniesieniu  do poniesionych strat 

   finansowych w oświacie dot. projektu systemowego pt. Indywidualnie, ale razem, 

   gdzie przez ZUS została zakwestionowana podstawa wymiaru stawek. Poprosił o  

   szczegółową odpowiedź odnośnie przyczyny ich powstania i kto ponosi za nie  

   odpowiedzialność oraz czy to już zostało zapłacone.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski –w kwestii oświaty odpowiedział, że zostanie udzielona 

pisemna odpowiedź przez dyrektora.  

Odnośnie polityki zatrudnienia w ZDiGK odpowiedział, że ZDiGK ma tylu 

pracowników, ilu potrzebuje, bo nie jest sztuką zatrudnić, ale ich utrzymać i dać im 

pracę w każdym czasie roku (nie w każdym czasie, gdy jest ona potrzebna, tylko w 

każdym czasie roku). Osobiście jest przeciwnikiem przyjmowania stażystów, jeśli 

mu się nie gwarantuje pełnego etatu po odbyciu stażu.  

Natomiast ZDiGK jest dość specyficznym zakładem, ponieważ przez pracowników 

są wykonywane prace sezonowe i bieżące, więc każda ilość pracowników w ZDiGK 

byłaby przydatna, bo byłoby zrobionych więcej prac i szybciej tylko, co z tymi 

ludźmi, jak te prace zostaną już wykonane. W odniesieniu do poczynionych 

podwyżek odpowiedział, że ta informacja zostanie przedstawiona na piśmie przez 

Dyrektora ZDiGK.  

Jeżeli chodzi o basen odpowiedział, że zamierza zrealizować własny program 

wyborczy.  

 

Kierownik GOR M. Kasprzak – w kwestii czyszczenia pojemników odpowiedziała, 

że została zgłoszona konieczność czyszczenia pojemników i w dniu 31 lipca 2015r. 

obyło się ich czyszczenie w boksach. 

W odniesieniu do uszkodzonego pojemnika przy ul. Baczyńskiego 6 odpowiedziała, 

że w dniu 29 czerwca br. do firmy zostało wysłane pismo z prośbą o usunięcie 

awarii. Firma stwierdziła, że pojemnik jest sprawny technicznie, co zostało również 

udokumentowane zrobionym zdjęciem na miejscu przez pracownika Wydziału 

GOR. Niemniej jednak był niesprawny pojemnik, ale przy ul. Zielonej. Firma 

obiecała, że 21 sierpnia (piątek) pojemnik będzie wymieniony zarówno przy ul. 



Rómmla jak również przy ul. Zielonej. Zwróciła uwagę, że może chodzić jeszcze o 

inną sytuacje zaistniałą już 29 czerwca. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – zadeklarowała, że jeśli będzie taka wola do 

takiej praktyki powróci, po konsultacjach z sołtysami i przewodniczącymi osiedli.  

 

Radny W. Ściebura – zwrócił się do członka Zarządu Powiatu: 

- zapytał, jak daleko są zaawansowane rozmowy nt. remontu drogi powiatowej  

  między Kamykiem, Kłobuckiem, a Borowianką, bo wkrótce przyjdzie jesień i  

  warunki pogodowe znowu nie pozwolą na jej remont.  

- poprosił o urządzenie dojazdu i dojścia do schodów przy ośrodku zdrowia w  

  Kamyku.  

- poprosił burmistrza o interwencję w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń  

  Wodnych w celu przeprowadzenia regulacji rzeki na odcinku od Libidzy do  

  Kuźnicy. 

 

Członek Zarządu Powiatu K. Nowak – w odniesieniu do ul. Reymonta w Kamyku 

przyznał, że po przeprowadzonych robotach zwianych z budową kanalizacji na tym 

odcinku jest wiele załamań, wzniesień zagrażających bezpieczeństwu, a które mogą 

być przyczyną wypadku. Zaznaczył, że naprawa drogi leży po stronie gminy, 

ponieważ budowa kanalizacji była inwestycją gminną. Droga została udostępniona 

na czas realizacji tej inwestycji. Wszyscy zdają sobie sprawę, że problem trzeba 

będzie wspólnie rozwiązać. Natomiast nie wie, czy już odbyły się takie rozmowy 

między Zarządem Dróg Powiatowych, Starostwem, a przedstawicielami Urzędu 

odnośnie naprawy. Praktycznie problem pozostaje na barkach gminy i starostwa, 

ponieważ droga jest drogą powiatową, ale zniszczeniu uległa wskutek robót 

prowadzonych przez gminę. Uważa, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania i 

skonkretyzowania wzajemnych uzgodnień, kto i co ma na tej drodze wykonać, aby 

odzyskała przynajmniej tą jakość, jaką miała przed rozpoczęciem robót. W 

odniesieniu do urządzenia terenu przy ośrodku zdrowia odpowiedział, że obecnie 

jest to najlepsza pora do złożenia uwag i wniosku dot. jakiś rekonstrukcji, budowy 

parkingów czy ewentualnie innych rozwiązań, które pomogłyby w komunikacji 

pacjentom przychodni, ponieważ w niedługim czasie będzie przebudowywana 

droga wojewódzka na trasie Częstochowa – Kamyk.  

Przypomniał, że Gmina w celu poszerzenia terenu wokół ośrodka zdrowia między 

innymi na zorganizowanie parkingu zwracała się już wcześniej do starostwa z 

wnioskiem o zamianę części terenu. Niemniej jednak stanowisko Starostwa było 

negatywne.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odnośnie ul. Reymonta w Kamyku poinformował, że 

rozpoczęto szacowanie kosztów naprawy drogi. Zaznaczył, że koszt naprawy jednej 

zapadliny to kwota rzędu 23.000,00zł. Niemniej jednak ma nadzieję, wspólnie z 



Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg dojdą do porozumienia i droga zostanie 

naprawiona.  

  

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – zwróciła uwagę, że jest już godz. 14:00, a w 

porządku obrad sesji w pkt 7 przewidziane było rozpatrzenie skargi na Dyrektora 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Zapytała, czy jest na sali osoba 

skarżąca. Z uwagi, na nieobecność osoby skarżącej za zgodą radnych przystąpiono 

do dalszej kontynuacji punktu Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Radny A. Sękiewicz – w imieniu mieszkańców Osiedla Nr 4 w Kłobucku zwrócił się 

do Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji o wyznaczenie częstszych patroli policji 

w rejonie skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Jasną. Mieszkańcy żalą się, że każdego 

dnia kierowcy przejeżdżają z bardzo dużą prędkością. Uważa, że można 

przykładowo parę osób ukarać i podać do wiadomości, może nawet w lokalnej 

prasie, aby przestrzec innych. Przypomniał, o kolizji drogowej, do jakiej doszło na 

tym skrzyżowaniu w dniu 26.06.br, kiedy jedna osoba zmarła, a druga jest w 

poważnym stanie. 

 

Z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Kłobucku T. Górka – odpowiedział, że w to 

miejsce będzie skierowany częstszej patrol policji.  

 

Radny W. Dominik – odniesieniu do regulaminu PSZOK odpowiedział, że nie 

będzie oceniał tego regulaminu, bo być może na czas tworzenia był właściwy. 

Natomiast uważa, że uwaga Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 jest jak 

najbardziej zasadna, ponieważ w ustawie nie znajduje zapisu, który by umożliwiał 

weryfikowanie, czy osoba przywożąca na PSZOK odpady selektywne płaci 

regularnie za odbiór odpadów komunalnych. Wręcz istnieje zapis, że obowiązkiem 

gminy jest zorganizowanie takiego punktu dla wszystkich mieszkańców gminy bez 

względu na to, czy płacą czy nie płacą. Nie ma takiej podstawy prawnej, żeby takie 

żądanie było kierowane w stosunku do mieszkańców. Forma udokumentowania 

tego, czy dana osoba jest mieszkańcem gminy, czy też nie, to jest sprawą jakby 

dyskusyjną, bo w wielu przypadkach różne instytucje, organy państwa przyjmują 

właśnie formę oświadczenia, nawet przy pozwoleniu na budowę jest to 

oświadczenie (ktoś oświadcza, że dysponuje daną nieruchomością na cele 

budowlane) i na tej podstawie dostaje pozwolenie na budowę. Uważa, że warto 

byłoby przeanalizować zapisy regulaminu i może go zweryfikować.  

Nawiązaniu do wypowiedzi Pani Sołtys z Łobodna stwierdził, iż problem z Białą 

Okszą nie występuje tylko w Łobodnie. Zwrócił uwagę, że jest w posiadaniu kilku 

zdjęć, na których widać jak rzeka jest porośnięta trawą, która w 80% zarasta koryto 

rzeki. Uważa, że można zorganizować spotkanie z przedstawicielami Śląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, aby w ramach współpracy przez gminę 

została wykonana część ich obowiązków. Zaapelował do Burmistrza o udzielenie 



odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymał 

odpowiedzi od Radcy Prawnego na interpelacje z maja, oraz dwa pytania z czerwca.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - przyznał, że jest tu trochę racji, ale też należy na to 

spojrzeć z innej strony, dlaczego z PSZOK-u ma korzystać osoba, która w deklaracji 

nie zadeklarowała odbioru odpadów z nieruchomości, bo jej nie zamieszkuje, albo 

nie tworzy odpadów. Natomiast inaczej to wygląda w sytuacja, gdy osoba ma 

złożoną deklarację, że mieszka, ale zalega z płatnością. Niemniej jednak dalej posiada 

prawo skorzystania z PSZOKU, tylko ma dług, który może spłacić lub może zostać 

umorzony. Osobiście jest przeciwnikiem, żeby mieszkaniec w deklaracji nie 

deklarował konieczności wywozu nieczystości, a korzystał z PSZOK-u.  

W odniesieniu do nie udzielonej odpowiedzi przez Radcę Prawnego na złożoną 

interpelacje odpowiedział, że w najbliższym czasie jak tylko Mecenas wróci z urlopu, 

poprosi, aby te odpowiedzi dotarły do radnego. 

 

Radny Z. Bełtowski – odpowiedział, że nieprawdą jest, że nie ma pieniędzy na 

regulację i czyszczenia rzek. Poinformował, że na regulacje i czyszczenie rzek są 

przeznaczone środki unijne tylko musi się tym ktoś zająć. Uważa, że ze strony 

urzędu brak jest zainteresowania tym tematem i nie ma żadnych zgłoszeń do 

Wojewódzkiego Urzędu Melioracji Obszary Wiejskie jakby problem nie istniał. 

Przypomniał rok 2011, w którym udało się pozyskać przy współudziale Kierownika 

Wydziału GOR środki w wysokości 700.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na 

wyczyszczenie cieku wodnego od Gruszewni do Kopca. Zwrócił uwagę, że w tym 

roku na wiosnę wystąpił z ponownym pismem o wyczyszczenie i uregulowanie 

rzeki Białki od Żabińca do Kopca. W odpowiedzi otrzymał informację, iż w tym roku 

zostanie zrobiony projekt na inwestycję rzeki Białki, a planowana realizacja w 2016r. 

 

Kierownik GOR. M. Kasprzak – poinformowała, że wysyłane monity nie dotyczyły 

tylko czyszczenia koryta rzecznego, nie tylko w Łobodnie, Kamyku, ale również 

rzeki Białej Okszy na odcinku od Zakrzewa, aż po Stację CPN w Kłobucku. Został 

przeprowadzony przegląd rzeki Białej Okszy przez przedstawiciela Śląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W dniu 30 lipca br. zostało przesłane 

pismo w kwestii rzeki w Łobodnie informujące, że w tej chwili nie ma środków 

finansowych na oczyszczenie rzeki tj. bieżące utrzymanie, a wykonanie robót 

konserwatorskich na przełomie 2015/2016 jest uzależnione od stanowiska 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a przede wszystkim od środków 

finansowych, których w tej chwili niestety brak. Pismo zostało podpisane przez 

Kierownika Wydziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Częstochowie. 

 

Radna E. Kotkowska – poruszyła następujące sprawy; 

- poprosiła o informację, czy na terenie Gminy Kłobuck występuje roślina  

  zagrażająca zdrowiu i życiu tzw.„barszcz Sosnowskiego” i czy stwarza takie 



  zagrożenie. Uważa, że jeżeli tak, to należałoby przeszkolić do jej usuwania kilka  

  osób oraz docelowo zlecić skuteczne zwalczenie tego chwastu. Do tego celu można  

  byłoby wykorzystać środki Funduszu Pracy i stworzyć przynajmniej krótkotrwałą  

  możliwość zatrudnienia kilku osobom bezrobotnym. Zaznaczyła, że istnieje  

  możliwość pozyskania dodatkowych środków z rezerwy MPiPS z przeznaczeniem  

  na profesjonalne szkolenie w w/w zakresie oraz refundację zatrudnienia dla tych  

  osób (przynajmniej częściową np. w ramach robót publicznych). 

- w odniesieniu do deklaracji burmistrza do przedstawionej na ostatniej Sesji Rady  

  Miejskiej bardzo merytorycznej interpelacji Prezesa ZNP i środowiska związanego z 

  oświatą, że w sierpniu zapadną ostateczne ustalenia w poruszanej przez ZNP 

  kwestii. Poprosiła o przedstawienie działań, jakie zostały podjęte w tym kierunku. 

  Ponadto zaapelowała, aby w arkuszach organizacyjnych pochylić się: 

- nie tylko nad obsadą kadrową zapewniającą bezpieczeństwo i prawidłową opiekę  

  dzieci korzystających ze świetlic szkolnych, ale również nad zapewnieniem  

  sprawnego dojazdu dzieci do szkół, za który odpowiada Gmina, a nie szkoła. 

- uwzględnieniem podziału klas na grupy przede wszystkim na zajęciach z języków  

  obcych. Zwróciła uwagę, że ostatnie wyniki egzaminów gimnazjalnych i matur  

  wskazują, że nasi uczniowie niewystarczająco dobrze komunikują się w językach  

  obcych – szczególnie w języku Unii Europejskiej, co zasadniczo obniża ich start w  

  dorosłe życie, zarówno edukacyjne, zawodowe, ale również towarzyskie.  

  Dlatego też, tak ważne jest zapewnienie przez nas odpowiednich warunków do 

   nauki języków obcych naszym uczniom przynajmniej od szkoły podstawowej do 

   gimnazjum (w mniejszych grupach podejście nauczyciela jest bardziej 

   indywidualne  i winno przynosić zdecydowanie lepsze efekty. 

- prosiła o informację, czy Kłobuck otrzymał już darmowe podręczniki na rok  

  szkolny 2015/2016 dla uczniów lub przynajmniej środki finansowe na ich  

  zakup? Od kiedy i w jakiej formule będzie realizowana dystrybucja tych 

   podręczników dla dzieci? I czy nie należałoby pomyśleć o przekazaniu rodzicom 

   informacji dotyczącej zasad otrzymania (komu, na jakich warunkach, na jaki okres,  

   itp.) np. w lokalnej prasie, na stronach internetowych, gdyż wielu rodziców pyta o  

   ten temat nie wiedząc, co winni teraz zrobić. 

- w kwestii ścieżki rowerowej, która została wpisana również w plan gospodarki  

   niskoemisyjnej Gminy. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi, z czego będzie 

   wykonana z uwagi na sąsiedztwo wylewającej rzeki i podmokłego terenu, gdzie   

   dokładnie będzie przebiegać i czy zostanie zapewniony również ciąg dla pieszych, 

   oraz z jakich środków będzie sfinansowana.  

- w nawiązaniu do Rynku Jana Pawła II w Kłobucku zapytała, kiedy zostanie  

   zagospodarowana betonowa część Rynku, kiedy dokładnie kończy się 5 letni okres  

   zakazu komercyjnego zagospodarowania rynku. Zwróciła uwagę, że w ubiegłe  

   wakacje rynek regularnie odwiedzały różne grupy artystyczne: były konkursy dla  

   dzieci, koncerty, imprezy plenerowe itp. W tym roku rynek jest zupełnie pusty.  

   Zapytała czy obecna sytuacja związana jest z brakiem nowego dyrektora MOK,  

   który zastąpił by dyrektora, który swoją pracę zawodową w MOK zakończył z  



   końcem lipca. Konkurs na nowego dyrektora MOK nie został jeszcze ogłoszony. 

   Poprosił o informacje odnośnie dalszych planów burmistrza względem MOK w 

   Kłobucku, który jest ważną instytucją kultury – jedyną na naszym terenie, która  

   musi być sprawnie zarządzana.  

W odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Przewodniczącego Osiedla Nr 9 

"Ogrodowe" w Kłobucku w sprawie realizacji ok.150 mb chodnika przy ul. Polnej w 

Kłobucku. Przypomniała deklarację Burmistrza, o której poinformował z początkiem 

roku na posiedzeniu Zarządu Osiedla, że przyczyni się do tego, że chodnik będzie 

mógł być wykonany przy udziale i pomocy Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej. 

Zaznaczyła, że na to działanie zostanie również przeznaczona część środków osiedla. 

Zapytała, na ile jest możliwa faktyczna realizacja, jaki byłby koszt ułożenia tego 

odcinka i czy istnieje możliwość współfinansowania zakupu kostki i ewentualnej 

pomocy w jej ułożeniu na 150 mb odcinku chodnika ul. Polnej, o który ubiegają się 

od dłuższego czasu mieszkańcy tego osiedla. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odnośnie ul. Polnej odpowiedział, że została zrobiona 

dokumentacja techniczna, więc nie można wykonać jej systemem gospodarczym, a 

skoro jest dokumentacja to ma nadzieję, że będzie również realizacja. Dopóki 

dokumentacja jest aktualna będzie się starał to zrobić, aby nie wygasła jej ważność. 

W kwestii oświaty, odpowiedział, że wyłonieni w drodze konkursów nowi 

dyrektorzy szkół i jako nowi gospodarze szkół będą realizować nasze wytyczne. Na 

pewno nie będzie problemu z dowozem uczniów i zostanie zapewniona opieka w 

świetlicy jak i podczas przewodu tych dzieci. Natomiast uważa, że lepszym 

rozwiązaniem od dzielenia klas będzie wyposażenie klasy w nowoczesny sprzęt 

audio wideo, który posłuży do nauki języka obcego. Przypomniał, że są 

przygotowywane inwestycje, na które muszą znaleźć się środki finansowe. Wobec 

czego będzie zachodziła konieczność wypośrodkowania oczekiwań naszych, 

dyrektorów i rodziców. W nawiązaniu do działalności MOK odpowiedział, że pani 

dyrektor pracuje do 31 sierpnia br. Obecnie przebywa na urlopie, ale MOK działa, 

nie bez problemów. Uważa, że zaszwankowała informacja, bo "Program Lato" był 

publikowany były prowadzone zajęcia z dziećmi, praktycznie w każdą sobotę czy 

niedzielę były wystawiane teatrzyki na Rynku. W tym tygodniu zostanie 

prawdopodobnie ogłoszony konkurs na dyrektora tej jednostki. Nowy dyrektor 

oprócz przedstawi swoją wizję funkcjonowania tej instytucji, również będzie miał za 

zadanie ożywienie Rynku w sensie organizacji różnych imprez. Poinformował, że co 

prawda gwarancja skończyła się w czerwcu, ale 5 letni proces niekomercyjnego 

wykorzystania Rynku zakończy się w listopadzie br.  

Jeśli chodzi o roślinę tzw. „barszcz Sosnowskiego”, odpowiedział, że nie ma sensu 

zatrudniania takiej osoby, bo roślina w Kłobucku nie występuje. Niemniej jednak 

każda interwencja jest sprawdzana, a gmina pod tym względem cały czas jest 

monitorowana.  

 



Dyrektor ZEAOS J. Krakowian –w kwestii bezpłatnych podręczników 

odpowiedział, że bezpłatne podręczniki będą dla klas I, II i IV klasy szkół 

podstawowych i I klasy gimnazjum. Największe dofinansowanie będzie w 

gimnazjum w kwocie 247,00 zł.  W kwestii dalszej pomocy dla naszych uczniów 

poinformował, że w dniu dzisiejszym przez burmistrza zostaną podpisane 

ogłoszenia tj. ogłoszenie o możliwość składania w terminie od 17 sierpnia br do 15 

września br. podań o przyznanie stypendium szkolnego. Ustawowe kryterium 

dochodowe wynosi 456 zł netto. i ogłoszenie w sprawie wyprawki szkolnej, gdzie 

obowiązują również określone kryteria, które trzeba spełnić. Ponadto został 

zakupiono samochód dla dzieci niepełnosprawnych. W tym tygodniu dojdzie do 

spotkania z rodzicami. Nastąpił wzrost dzieci uczęszczających do szkół specjalnych 

prawie o 100%. Obecnie na terenie gminy jest 18 dzieci, które będą uczęszczały do 

szkół specjalnych na terenie Częstochowy. Koszty dowozu będą po stronie gminy. W 

związku tym będzie zachodziła konieczność zatrudnienia kierowcy i 2 opiekunów. 

Niemniej jednak część rodziców nie skorzystała z naszej pomocy dowozu dzieci do 

szkół wobec powyższego dowóz tych dzieci będzie odbywał się na zasadzie 

podpisanej umowy pomiędzy Burmistrzem, a opiekunem czy rodzicem. Będzie to na 

pewno dosyć duża kwota, bo w ubiegłym roku na dowóz dzieci niepełnosprawnych 

zostało wydatkowana kwota prawie 100.000 zł.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do ścieżki rowerowej odpowiedział, że ten 

temat nie tylko pojawił się w Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy, ponieważ 

pojawił się również w programie wyborczym, który pragnie zrealizować w 

odpowiednim przedziale czasowym. Zwrócił uwagę, że nowa ustawa pozwala na 

wejście w teren prywatny, w przypadku, kiedy większość terenu będzie należała do 

gminy. Wobec powyższego należy przygotować się do takiego wytyczenia, żeby 

mieć większość terenu gminnego, by brakujący teren móc uzupełnić terenem 

prywatnym. Zaznaczył, że również prowadzone są wspólnie ze Starostwem 

rozmowy nad wytyczeniem innej trasy ścieżki rowerowej po trasie byłej kolejki 

wąskotorowej.  

 

Radny T. Wałęga – przypomniał, że na jednej z zimowych sesji zapytał, na jakim 

etapie są rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w temacie 

skomunikowania terenów przemysłowych znajdujących się przy drodze krajowej na 

odcinku Kłobuck – Libidza. Wówczas uzyskał odpowiedź, że czekamy na folder 

reklamowy. Wobec powyższego zapytał, na jakim etapie jest ten folder reklamowy i 

czy coś w tym temacie się dzieje i czy odbyło się takie spotkanie.  

W kwestii nowych miejsc pracy zapytał, czy coś wiadomo w temacie pojawienia się 

nowego inwestora na terenie byłego ERG-u. o którym rozpisywała jakiś czas prasa 

lokalna i czy jest szansa na powstanie nowych miejsc pracy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odnośnie folderu odpowiedział, ze prace zostały 

wstrzymane dlatego, że po przeprowadzonych rozmowach z przedsiębiorcami w 



kontekście zjazdu na DK-43. Sądzi, że w najbliższym czasie wpłynie od tych 

przedsiębiorców pismo celem partycypowania w kosztach przebudowy jednego ze 

zjazdów, który obsługiwałby kilka działek i jednocześnie kilka inwestycji 

gospodarczych. 

W odniesieniu nowych miejsc pracy, odpowiedział, że to pierwsza firma, która 

przystąpiła do ewentualnych rozmów nt. reaktywacji tego zakładu ( terenów byłego 

ERG-u)się wycofała się. Niemniej jednak w tej chwili jest kolejna firma, która jest na 

etapie audytu finansowego. 

Zwrócił uwagę, że również jest po poważnych rozmowach z niemieckim 

inwestorem. Jeśliby doszło do podpisania listu intencyjnego, to dość znaczący 

inwestor wszedłby na te tereny. 

Prowadzone są również rozmowy z Prezesem Rolniczej Spółdzielni „SMUGI” celem 

pozyskania 37 ha gruntów obok „BAHPOLU”, celem stworzenia tam specjalnej 

strefy. Zaznaczył, że są to informacje szczątkowe, ale w ciągu najbliższych dwóch 

miesięcy będzie na tyle jasne, że na sesji, będzie mógł poinformować radnych o 

konkretach dotyczących tych rozmów. 

 

Radny A. Nowak – jako przedstawiciel Osiedla Nr 8, na którym znajduje się PSZOK 

uważa, że regulamin jest bardzo dobry, a nawet by go jeszcze zaostrzył patrząc na 

tych mieszkańców, którzy mieszkają w bliskiej odległości od PSZOK-u. Uważa, że 

legitymowanie osób dowożących odpady do PSZOK jest w pełni uzasadnione. 

  

Radny J. Soluch – zwrócił się do Starostwa z wnioskiem o uregulowanie granic cieku 

wodnego rzeki Kocinka na terenie Sołectwa Borowianka, której obowiązują granice 

wytyczone jeszcze sprzed wielu lat, gdy na terenie Kamyka i Kopca granice zostały 

już uregulowane.  

Stwierdził, że do tej pory, kiedy było dużo wody nie było problemu z czyszczenia 

rzeki na terenie Kamyka i Borowianki, niemniej jednak obecnie przy dużym spadku 

wody dzisiaj nie widać cieku wodnego. 

  

Radny A. Sękiewicz – zapytał, kto reprezentował Kuratorium Oświaty na konkursie 

w sprawie wyboru dyrektorów szkół. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że przedstawicielami Śląskiego 

Kuratora Oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego byli: 

P. Agnieszka Bąk – członek Komisji, 

P. Adam Pukocz – członek Komisji. 

 

Radny A. Sękiewicz – przypomniał, że w czerwcu wnioskował o utworzenie na 

stronie internetowej Gmina Kłobuck pod zakładki przy zarządach osiedli, co do dnia 

dzisiejszego nie zostało zrobione. W związku z powyższym ponowił wniosek o jej 

utworzenie, ponieważ podzakładka pomoże i zwiększy kontakt z mieszkańcami.  



Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował, że istnieje możliwość otrzymania 

dofinansowania w wysokości ponad 20.000,00 zł na całkowitą przebudowę strony 

internetowej. W momencie, kiedy strona będzie przebudowywana na pewno będą 

rozpatrywane sugestie radnych i propozycje mieszkańców. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy z uwagi na fakt, że w drodze konkursu nie został 

wyłoniony dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku rada może poznać już 

desygnowaną przez burmistrza osobę na stanowisko pełniącej obowiązki na okres 

minimum 10 miesięcy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że obecnie trwają rozmowy. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy konkursy były nieodzowne, czy istniała prawna 

możliwość przedłużenia umów dyrektorom bez konkursu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że istniała taka możliwość. 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – jako mieszkaniec i radny z osiedla Nr 8 poparł 

wypowiedź Radnego A. Nowaka. 

Poruszył następujące sprawy;  

- złożył wniosek o poprawę estetyki poprzez wyczyszczenie i pomalowanie 16  

  słupów stojących przy ul. Zamkowej w Kłobucku , których w ciągu ostatnich lat nie  

  udało się wymienić, a które obecnie psują wygląd tej ulicy.  

- poprosił o przeanalizowanie i przegląd zawartych umów na umieszczenie reklam  

  w pasach drogowych, a w przypadku ich braku doprowadzić do ich zawarcia albo  

  do zlikwidowania reklamy.  

 

Radny W. Dominik – wyjaśnił, że nie rozmawia o tym, czy regulamin jest logiczny 

czy też nie. Sugestia Przewodniczącego Osiedla Nr 2 dotyczyła zgodności z prawem 

zapisów tego regulaminu. Uważa, że w tym kontekście należałoby ten dokument 

przeanalizować, ponieważ w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w 

gminach nie doczytał delegacji ustawowej do żądania potwierdzenia płacenia za 

odbiór odpadów komunalnych w przypadku dostarczenia selektywnie zebrane 

odpady do punktu PSZOK. Prawo jest nielogiczne w wielu aspektach i punktach i 

trudno dyskutować nad logiką. Niemniej jednak organy państwa, w tym organy 

samorządu terytorialnego (rada gminy, burmistrz) obowiązani są działania w 

ramach prawa i zgodnie z prawem. Dlatego też pod kątem zgodności z prawem 

chciał poddać analizie ten dokument. 

 

 

 

 

 



 


