Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia XIII Sesji
W dniu 29.09.2015r
Z-ca Komendanta Policji T. Górka - w imieniu Komendanta Policji podziękował za
współudział w dofinansowaniu zakupu radiowozu, co przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa na terenie powiatu jak i Gminy Kłobuck.
Sołtys Lgoty L. Chłąd – poinformował o proteście mieszkańców Sołectwa Lgota w
sprawie zgłoszonego wniosku o nadanie nazewnictwa węzła autostradowego w
Lgocie. Mieszkańcy są głęboko oburzeni, że decyzję o nazwie węzła podjęto bez ich
wiedzy oraz bez przeprowadzenia konsultacji społecznych, pomimo, że autostrada
wraz z węzłem będzie budowana w całości na gruntach mieszkańców Lgoty. W
imieniu mieszkańców zaproponował nazwę węzła Lgota- Kłobuck, a w przypadku
nie uwzględnienia wniosku przez Radę Częstochowy budowa węzła zostanie
oprotestowana przez mieszkańców Lgoty. Przekazał pisemny protest mieszkańców
Sołectwa Lgoty na ręce burmistrza.
Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci T. Szymański –poinformował o
otwarciu w miejscowości Hutka Ośrodka Rehabilitacyjno - EdukacyjnoWychowawczego dla osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci wystąpiło do wszystkich gmin z prośbą o dofinansowanie
budowanej na terenie ośrodka rehabilitacji windy, która będzie transportować osoby
niepełnosprawne z poziomu parteru na piętro. Zwrócił uwagę, że będzie to winda o
nietypowym kształcie i rozmiarach, ponieważ będzie dużo większa od wind
instalowanych w budynkach i niż stanowią przepisy, gdyż tą windą będą
transportowane dzieci na wózkach. Zaznaczył, że brak windy powoduje, że bardzo
wiele osób rezygnuje z uczestnictwa w naszym ośrodku, ponieważ transportowanie
osób niepełnosprawnych z parteru na pierwsze piętro przy pomocy schodowłazu
sprawia bardzo dużo trudności i jest czasochłonne.
Poinformował, że Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy jest
pierwszą tego typu placówką w regionie naszego powiatu, który będzie zapewniał
bezpłatną kompleksową edukację i rehabilitację dla dzieci i młodzieży ze znaczną,
umiarkowaną, sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z
autyzmem w wieku od 3 do 25 lat. Placówka będzie również umożliwiała realizację
obowiązku szkolnego na wszystkich etapach edukacyjnych w klasach I-III, kl. IV-VI
i gimnazjum jak również realizacje obowiązku w szkole przysposabiającej do pracy i
indywidualne zbiorowe zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla wychowanków
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. W ośrodku będzie również
prowadzone wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od 3 roku życia do
rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I) i oddziały przedszkolne.
W odniesieniu do wypowiedzi Dyrektora ZEAOS poinformował, że uruchomienie
tego ośrodka powinno być naszym wspólnym zadaniem, ponieważ przyczyni się, że

wszystkie gminy z naszego powiatu gminy będą miały możliwość obniżenia
kosztów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków. Uważa, że
warto podjąć współpracę, aby jeszcze w tym miesiącu można było zorganizować
spotkanie z rodzicami by móc przedstawić szczegółowy plan działania oraz jakie
zajęcia będą prowadzone w ośrodku.
Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że na spotkaniu w starostwie, gdzie ten
temat był poruszany zaproponowano, aby wszystkie gminy na terenie powiatu
kłobuckiego w tym z Gminą Wręczyca dofinansowały budowę windy. Wniosek w
sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie budowy windy w kwocie 4.000,00zł
został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Osobiście uważa, że zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci
niepełnosprawnych powinno zostać zorganizowane jak najszybciej by rodzice zostali
przekonani aby te dzieci korzystały z usług tego ośrodka.
Przewodniczący Osiedla Nr 9 Z. Sukiennik – poinformował, że chcąc zakończyć
polemikę wśród mieszkańców osiedla zapytał, w jakim czasie i kiedy zostanie
ułożona w chodniku przy ul. Polnej w Kłobucku kostka brukowa, na której ułożenie
osiedle przeznaczyło 15.370,00zł.
Przypomniał o istniejącym od dawna problemie dotyczącym zanieczyszczania
osiedla różnego rodzaju reklamami banków, którymi dawniej przed umieszczeniem
napisu z zakazem wieszania były obklejane tablice informacyjne, a teraz są słupy
oświetleniowe. Zapytał, czy istnieje skuteczny sposób zakazu obklejania słupów.
Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że zostały już zmontowane wszystkie
tablice w osiedlach i sołectwach, do których została zamówiona wklejka z zakazem
wieszania informacji nie związanych ze sprawami osiedla. W odniesieniu do ul.
Polnej odpowiedział, że inwestycja została wprowadzona do budżetu i jeśli zostanie
zaakceptowana przez radę to jeszcze w tym roku zostanie zrealizowana.
Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – poruszył następujące sprawy:
- poinformował o własnej interwencji dotyczącej usunięcia z tablicy osiedlowej
reklamy bankowej,
- poinformował o negatywnej opinii mieszkańców w sprawie placu zabaw. Poprosił
o wskazanie na terenie osiedla terenów na których mógłby powstać taki plac
zabaw,
- zapytał, kiedy zostaną zamontowane znaki dotyczące ograniczenia prędkości w ul.
Zakrzewska i ul. Korczaka w Kłobucku,
- zapytał, kiedy zostanie naprawiona kładka stanowiąca skrót przejścia z ul.
Zakrzewskiej na ul. Hallera w Kłobucku, a dokładnie na boisko, na które będą
przychodzić mieszkańcy osiedla, gdy na terenie Osiedla Nr 7 nie powstanie plac
zabaw.

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – w odniesieniu do reklam wieszanych w
różnych niechcianych miejscach odpowiedziała, że w dniu 10.09.2015r weszła w
życie tzw. ustawa krajobrazowa, która koryguje szereg zapisów ustaw nie tylko
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ale również prawo budowlane, prawo o
ochronie środowiska, ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchwałę
o ochronie przyrody jak i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na podstawie ustawy krajobrazowej Rada Miejska może podjąć tzw. uchwałę
reklamową, która będzie aktem prawa miejscowego, będzie obowiązywała na terenie
całej gminy z możliwością zróżnicowania zasad dla różnego terenu, w której może
ustalić zasady i warunki sytuowania nie tylko tablic i urządzeń reklamowych, ale
również obiektów małej architektury, ogrodzeń ze wskazaniem ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzaju materiału, z jakiego mogą być wykonane.
Wejście w życie takiej uchwały powoduje jednocześnie utratę mocy zapisów planów
miejscowych, które określały, w jaki sposób reklamy i obiekty małej architektury
mają być sytuowane. Rada Miejska może również wprowadzić zakaz lokalizacji
takich reklam na konkretnych terenach. W konsekwencji tego aktu rada może podjąć
kolejną uchwałę, która będzie uchwałą opłatową określającą wysokość stawek opłat
za umieszczanie reklam w poszczególnych miejscach. Natomiast nie podlegają
opłacie szyldy informujące o miejscu prowadzenia działalności, jeżeli ta działalność
prowadzona jest na danej nieruchomości. Niemniej jednak jest to dość
skomplikowany proces podobny do postępowania do ustawy śmieciowej, ponieważ
uchwała reklamowa podlega opiniowaniu z szeregiem instytucji w tym z
Konserwatorem Zabytków i podlega konsultacjom społecznym z mieszkańcami.
Zaznaczyła, że prawdopodobnie propozycja zostanie przedstawiona radzie w
najbliższym czasie.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że znaki zostały już zamówione.
Mieszkaniec Kłobucka W. Płonka – poruszył następujące sprawy:
- zapytał, czy w budżecie została ujęta budowa chodnika przy ul. Andersa w
Kłobucku.
- przypomniał o konieczności podjęcia szybkich działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa dzieci i osób pieszych poruszających się ulicą Andersa w
Kłobucku, po której bardzo często pojazdy samochodowe przejeżdżają z bardzo
dużą prędkością. Zastanawia się, dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostały
zamontowana progi zwalniające takie jak zamontowano na ul. Rómmla w
Kłobucku. Zwrócił uwagę na niedokładne oznakowanie tej ulicy.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do ul. Andersa w Kłobucku odpowiedział,
że ta kwestia zostanie przeanalizowana przy konstrukcji budżetu.

Z-ca Komendanta A. Górka – odpowiedział, że w te miejsca zostanie skierowany
patrol policji.
Sołtys Łobodna B. Ziętal – poruszyła następujące sprawy:
- poinformowała o powrocie na teren Łobodna osoby bezdomnej,
- poprosiła o odnowienie tablic z nazwami ulic i o uzupełnienie brakujących
tabliczek i przyznanie dodatkowych tablic informacyjnych.
Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii dot. osoby bezdomnej odpowiedział, że nikt nie
zna nazwiska tej osoby, ale ten problem jest znany policji. Zwrócił uwagę, że wśród
mieszkańców Łobodna istnieje lęk o dzieci, gdyż mieszkańcy nie wiedzą, czy jest to
osoba bezpieczna. W odniesieniu do tablic odpowiedział, że w przyszłym roku
zostanie zakupiona dodatkowa ilość tablic, więc brakujące tablice lub zniszczone
będą sukcesywnie uzupełniane. W nawiązaniu do odnowienia i uzupełnienia
tabliczek z nazwami ulic przyznał, że ten problem dotyczy nie tylko Łobodna i
zostanie przekazany do realizacji przez ZDiGK.
Z-ca Komendanta A. Górka – uzupełnił, że jest to osoba z rejonu Unii Europejskiej i
ma pełnię praw obywatelskich. W tej sprawie został również nawiązany kontakt z
ambasadą z kraju, z którego pochodzi i nie jest to osoba zaginiona i
ubezwłasnowolniona w związku z powyższym może korzystać ze swoich praw.
Zaznaczył, że również nie jest osobą niebezpieczną, ponieważ była badana przez
lekarzy. Niemniej jednak ta osoba jest pod ciągłą obserwacją policji by nie doszło do
tragedii z uwagi, że zbliża się okres zimowy.
Starosta Kłobucki H. Kiepura –poinformował o zakończonych inwestycjach przez
samorząd powiatu kłobuckiego tj:
- inwestycji zrealizowanej przy udzielonym dofinansowaniu Marszałka woj.
Śląskiego na terenie gminy Kłobuck pn. budowa boiska przy ZSZ Nr 3 przy ul.
Skorupki w Kłobucku, z którego w godzinach popołudniowych mogą korzystać
również mieszkańcy.
- trzech zadań drogowych, gdzie dwa zostały zrealizowane w ramach Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych tj. jedno zadanie na terenie Gminy Lipie na 2,5 km
odcinku drogi w rejonie Parzymiech i Giętkowizny kwota 1.300.000,00zł. Drugie
na terenie Gminy Wręczyca 11km drogi powiatowej relacji Truskolasy, Kuleje,
Nowiny, Bór Zapiski, Piła kwota 6.400.000,00zł z czego dofinansowanie wojewody
w wysokości 3.000.000,00zł oraz trzecie zadanie zrealizowane ze środków
popowodziowych na terenie gminy Opatów odcinek 4 km kwota 2.400.000,00zł z
czego 80% z dofinansowania od Wojewody Śląskiego.
Zaznaczył, że na terenie gminy Kłobuck w tym roku nie były realizowane zadania
drogowe, ponieważ w ubiegłym roku zostały zrealizowane dwa zadania drogowe
Nowa Wieś – Ostrowy oraz Kłobuck- Mokra. W przyszłym roku planowana jest
realizacja jednego zadania drogowego drogi powiatowej relacji Kalej – Szalejka –

Lgota, Biała odcinek 5,5km, które zostanie zgłoszone do nowego Programu Poprawy
Infrastruktury Dróg Gminnych i Powiatowych, w którym podobne są zasady
finansowania, ale są bardziej ostre kryteria punktacji. Wniosek jest realizowany
razem z samorządem gminy, ponieważ jeśli wniosek zostanie złożony przez dwa
samorządy wówczas będą dodatkowe punkty za współpracę i będzie większa szansa
na pozyskanie dofinansowania.
Zaznaczył, że za kilka dni przy współudziale środków z funduszu sołeckiego
zostanie przygotowany projekt na budowę chodnika przy drodze powiatowej na
terenie gminy Kłobuck w miejscowości Borowianka, a w nowym roku wspólnie w
porozumieniu z gminą Kłobuck zostanie wykonany projekt na budowę chodnika
przy ul. Jasnogórskiej w Białej.
W dniu 6.10.2015r z udziałem Wojewody M. Szemli odbędzie się oficjalny odbiór
drogi we Wręczycy.
Z uwagi na zakończoną w tym roku termomodernizację wszystkich ponad 20
budynków ośrodków zdrowia w dniu 7.10.2015r na terenie powiatu będzie obecny
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pan A. Pilot, który na
spotkaniu z wójtami przedstawi nowe zasady jakie będą obowiązywały przy
dofinansowaniu 2016 roku.
W nawiązaniu do ścieżki edukacyjno- rowerowej śladem wąskotorówki z uwagi na
złożoną deklarację zainteresowania projektem przez Burmistrza Kłobucka i Wójta
Wręczycy po zakończonej przez starostwo regulacji stanów prawnych działek i po
założeniu ksiąg wieczystych została otwarta droga do złożenia wniosku do
wojewody w sprawie ich komunalizacji by później móc ubiegać się o środki unijne
na urządzenie tej działki. Zaznaczył, że jednym z ciekawych punków tej ścieżki
będzie most nad torami kolejowymi na Zakrzewie, który był przewidziany do
rozbiórki, ale udało się zawrzeć porozumienie z PKP z oddziałem nieruchomości w
Katowicach most zostanie wyłączony i zostanie na okres 5 lat przekazany w
użyczenie starostwu. Natomiast przyszłości, jeśli uda się zrealizować projekt będzie
rozważana możliwość przyjęcia mostu na własność gminy Kłobuck.
Poinformował o zorganizowanych w sobotę na terenie naszego powiatu
Mistrzostwach Polski w Taekwondo.
Radna D. Kasprzyk – poinformowała, że uczestnicząc w ostatnim posiedzeniu Sesji
rady powiatu poprosiła o przedstawienie planów związanych z urządzeniem terenu
wokół szpitala tj. parkingu, a konkretnie dojścia do Zakładu Fizjoterapii oraz działki
między laboratorium, a budynkiem starostwa. Natomiast nie ukrywa, że również
powinien być poprawiony teren bezpośrednio przylegający do nieruchomości
stanowiących własność starostwa tak, aby starsze i chore osoby mogły przejść
bezpiecznie, więc ma nadzieję, że w zakresie poprawy chodnika przy ul.
Wyszyńskiego będzie dobra współpraca starostwa z gminą.
Starosta Kłobucki H. Kiepura - odpowiedział, że pomijając ul. Wyszyńskiego na sesji
Rady Powiatu została udzielona pełna odpowiedź. Przypomniał o prowadzonych

rozmowach, w których uczestniczy również Burmistrz Kłobucka, ponieważ ten
temat związany jest izbą przyjęć i zagospodarowaniem fragmentu terenu należącego
do przedszkola. Zwrócił uwagę, że obecnie opracowywany jest projekt na
zagospodarowanie i urządzenie tego terenu. Natomiast skoro jest otwarty temat
chodnika przy ul. Wyszyńskiego to i na pewno w tym temacie odbędzie się
spotkanie z burmistrzem, gdzie zostanie rozważona możliwość, aby w przyszłym
roku zostało to również zrobione. Zaznaczył, że także przez Dyrektora ZOZ
przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania całego terenu przed przychodnią
Nr 1 przy ul. Staszica, ale również przed Pogotowiem Ratunkowym.
Radny W. Ściebura – zapytał, czy została zaplanowana również budowa odcinka
chodnika przy zakręcie przy ul. Reymonta w Kamyku.
Starosta Kłobucki H. Kiepura – odpowiedział, że został wykonany projekt, który
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z gminą Kłobuck zostanie zrealizowany.
Radna E. Kotkowska – zapytała, czy i kiedy będzie realizowany II etap przebudowy
ul. Szkolnej w Kłobucku.
Starosta Kłobucki H. Kiepura – odpowiedział, że z uwagi na konieczność realizacji
trzech zadań drogowych tj. jednego zadania na terenie gminy Lipie, jednego zadania
na terenie gminy Kłobuck łączone z gminą Wręczyca oraz jednego zadanie na terenie
gminy Przystajń II etap przebudowy ul. Szkolnej w Kłobucku nie został
przewidziany do realizacji w tym roku ani w przyszłym. Zwrócił uwagę, że
starostwo na najbliższe trzy lata ma, co robić na drogach powiatowych, ponieważ
mamy zagwarantowane dofinansowanie ze środków popowodziowych na 5 lub 6
projektów plus każdego roku na jeden projekt z nowego programu tzw. dawnych
Schetynówek, więc dlatego też w pierwszej kolejności będą realizowane zadania, na
które będzie możliwe uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Przypomniał, że w
tym roku zostało zrobione ponad 11 km dróg powiatowych na kwotę ponad
10.000.000,00zł z czego ponad 5.000.000,00 zł pochodziło ze środków zewnętrznych
od wojewody nie licząc wkładu powiatu i poszczególnych gmin na terenach, których
były realizowane inwestycje drogowe.
Burmistrz J. Zakrzewski – potwierdził, że wszystkie zadania, które są realizowane
na terenie gminy Kłobuck są uzgadniane i konsultowane z burmistrzem.
Radna B. Błaszczykowska – poprosiła o zorganizowanie oddzielnego parkingu dla
pracowników Starostwa i Urzędu Skarbowego by wyznaczone parkingi w pobliżu
urzędów nie były blokowane przez 8 godzin przez pracowników tych urzędów, a
zostały zwolnione dla przyjezdnych petentów.

Radny T. Wałęga - poprosił o ustalenie wspólnego terminu przeprowadzenia wizji
lokalnej na ul. Zamkowej w sprawie zmiany organizacji ruchu, ponieważ w
niedługim czasie może pojawić się problem, gdyż lokalny przedsiębiorca jest w
posiadaniu pozwolenia ze Starostwa na wyjazd na ul. Zamkową. W związku z czym
pojawi się skrzyżowanie, które będzie de facto skrzyżowaniem 5 czy 6 dróg.
Starosta Kłobucki H. Kiepura – przypomniał, że temat ul. Zamkowej i ronda zrodził
się chwilą otwarcia Polomarketu, gdy przez wielu kierowców nie były przestrzegane
przepisy ruchu drogowego, gdy w brew obowiązującemu znakowi nakazu jazdy w
prawo wielu kierowców skręcało w lewo przejeżdżając podwójną linie ciągłą
stwarzając tym samym niebezpieczeństwo. Niemniej jednak poprawa
bezpieczeństwa została rozwiązana z chwilą zamontowania separatora, który
zmusza kierowców przy wyjeździe z Polomarket do jazdy zgodnie z organizacją
ruchu. Natomiast nie została rozwiązana sprawa konieczności objazdu całego miasta
wyjeżdżając z Polomarket, dlatego też pozostała do rozwiązania kwestia terenu przy
budynku komunalnym, którym zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg. W
uzupełnieniu wcześniejszej wypowiedzi dodał, że kilka dni temu na Rynku Jana
Pawła II w Kłobucku nastąpiło odsłonięcie Pomnika Jana Długosza w imieniu
Starostwa Powiatowego i całego zarządu oraz rady złożył na ręce Prezesa
Stowarzyszenia Wieniawa A. Sękiewicza podziękowania i gratulacje jako głównemu
inicjatorowi jego powstania.
Burmistrz J. Zakrzewski – w uzupełnieniu do wypowiedzi radnego T. Wałęgi,
poinformował, że w tej sprawie została przeprowadzona rozmowa z dyrektorem
PZD, który zobowiązał się do ustalenia terminu takiego spotkania. W kwestii
powstania na tym terenie ronda poinformował, że taka możliwość istnieje, gdyż
gmina posiada tereny wokół tego skrzyżowania.
Radny M. Wożniak - poprosił o więcej informacje odnośnie regulacji stanu prawnego
nieruchomości przy ul. Strażackiej w Białej należącej do Skarbu Państwa.
Podziękował za aktualną dobrze układającą się współpracę na linii radnych z Białej i
starostwa.
Mieszkaniec Kłobuck W. Grot – poinformował o stwarzanych utrudnieniach w
korzystaniu z nietypowego miejsca parkingowego, które osobiście sam przygotował,
a które było i jest mu bardzo potrzebne z uwagi, że na bardzo schorowana żonę,
która jest inwalidą I grupy i ma bardzo duży problem z chodzeniem. Ponadto oboje
są już w podeszłym wieku. Poprosił o pomoc w rozwiązaniu istniejącego problemu
tym bardziej, że sam już ma problemy z chodzeniem. Zwrócił uwagę, że nikt nie
utrudnia parkowania i nie karze innych osób parkujących nieprawidłowo w
odległości 2 m od bloku tym bardziej, że bloki, które zostały wykupione na własność
powinny mieć wjazd i wyjazd, czego nie ma blok Nr 2 i 4 .

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że w odpowiedzi na pismo z
dnia 28.08.2015r w sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby
niepełnosprawnej zostało przesłane pismo wyjaśniające, że działka wskazana przez
wnioskodawcę nie spełnia parametrów technicznych zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.07.2003r. W związku z powyższym mając
na uwadze zlikwidowanie barier komunikacyjnych i wychodząc naprzeciw osobom
niepełnosprawnym zostały wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe dla osoby
niepełnosprawnej na parkingu przy ul. Rómmla naprzeciwko wskazanej przez
wnioskodawcę działki.
Sołtys z Kopca A. Rokita – ponowiła po raz kolejny prośbę o informowaniu sołtysa o
przystąpieniu do wykonywania różnego typu działań na terenie sołectwa, poprzez
ustalenia terminu i rodzaju wykonywanej pracy. Zaznaczyła, że wynikiem braku
takiej informacji było powieszenie nie w tym miejscu tablicy informacyjnej na Kopcu.
Poprosiła o odnowienie tablic nazwy ulicy Parkowej w Kopcu.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – wyjaśnił, że przed każdym rozpoczęciem
jakichkolwiek prac na terenie sołectwa czy osiedla zawsze stara się o tym
powiadomić sołtysa celem uzgodnienia szczegółów wykonywanej pracy. Niemniej
jednak w przypadku Kopca stało się inaczej, gdyż w tym czasie, kiedy były
zawieszane tablice przebywał na urlopie i tablica przez pracownika została
powieszona nie w tym miejscu, która po zgłoszeniu interwencji została
przewieszona.

Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia XIII Sesji
w dniu 29.09.2015r
Radny A. Tokarz – poinformował, że otrzymał odpowiedź na zadane na
poprzedniej sesji pytanie czy burmistrz wywiązał się z danej obietnicy w sprawie
podwyższenia płac dla pracowników ZDiGK, z której wynika że burmistrz nie
dotrzymał obietnicy, ponieważ minimalne podwyżki, które były w ZDiGK wynikały
z ustawy, a nie z inicjatywy burmistrza.
Zapytał, czy z konkursu z 2015 zostały wycofane projekty pn.:
- poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz w
wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Kłobuck,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kłobuck,
- punkt aktywności lokalnej lepsze jutro, który należy do wiązki projektów pod
nazwą kompleksowa rewitalizacja w śródmieściu Kłobucka. Dodał, że wycofanie
z konkursu tych projektów może skutkować utratą środków finansowych
przewidzianych w ramach podziału alokacji RIT subregionu północnego.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że radny jest w posiadaniu złych
informacji. W odniesieniu do podwyżek dla pracowników ZDiGK wyjaśnił, że aby
były podwyżki trzeba na nie mięć zabezpieczone środki. (Dodał, że nie słyszał, aby
pracownicy ZDiGK narzekali).
Radny A. Tokarz – odpowiedział, że pozyskane informacje uważa za wiarygodne,
ponieważ zostały zacytowane z otrzymanego pisma ze Starostwa Kłobuckiego.
Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że starostwo musi też respektować nasze
oczekiwania w stosunku do Komitetu Sterującego, a nie tylko do własnych
oczekiwań, aby gmina przekazała 3.700.000,00zł na kanalizację, której nie może
zrealizować. Zwrócił uwagę, aby w przyszłości osoba udzielająca takich informacji
najpierw potwierdziła je u Lidera w Częstochowie, który jest koordynatorem
wszystkich prac i działań.
Kierownik Wydziału IR W. Solska – wyjaśniła, że instytucja zarządzającą
Regionalnymi Instytucjami Terytorialnymi jest gmina, miasto Częstochowa. W
ramach współpracy w ramach strategii poszczególnych subregionów z Urzędem
Marszałkowskim kontaktują się Komitety Monitorujące powołane w poszczególnych
subregionach natomiast subregiony kontaktują się z powiatami, a na końcu
informacja przekazywana jest do gmin, które już mają planowane wnioski w
konkursach RIT. Uważa, że powstało bardzo duże nieporozumienie, bo na temat
zgłaszanych projektów do RIT rozmowy prowadzone są od roku 2012 i wszystkie
informacje przekazywane przez gminę do starostwa, które są również do wglądu
polegały na podaniu, co będzie zawierał projekt i w jakim okresie planowany jest do

realizacji. W przypadku projektu dotyczącego efektywność budynków użyteczności
publicznej oraz budynków mieszkalnych wszystkie informacje od 2012r i tegoroczne
dotyczyły realizacji tego projektu w latach 2019-2020. Natomiast nie wie, na jakiej
podstawie Starostwo Powiatowe przekazało informację do subregionu, że gmina w
2015 roku chce złożyć wniosek na poprawę efektywności energetycznej budynku
Urzędu Miejskiego, szkoły w Białej oraz Domu Nauczyciela w Kamyku. Uważa, że
to działanie było nielogiczne z uwagi, że trudno jest w tym roku składać wniosek i
mieć gotową dokumentację i wszystkie dokumenty w sprawie realizacji danego
przedsięwzięcia chociażby zgłoszenie czy pozwolenie na budowę, które ma ważność
3 lata i pisać o realizację inwestycji, która ma być realizowana w latach 2019 -2020. W
tej chwili będzie zachodziła konieczność przeanalizowania zmiany terminów
realizacji pewnych przedsięwzięć. Burmistrz uważał, że oświetlenie uliczne jest
jednym z najważniejszych pierwszych potrzeb dla gminy, dlatego też i w zakresie
tego przedsięwzięcia zostanie złożony wniosek w pierwszej albo w drugiej turze, co
jest przygotowywane, bo jest prowadzone postępowanie o opracowanie audytu i
programu funkcjonalno- użytkowego. Natomiast burmistrz zastanawia się czy
pierwszą potrzebą dla gminy w sytuacji, gdzie zgłaszanych jest tyle wniosków
inwestycyjnych dotyczących bezpieczeństwa w szkołach pomijając drogi, na których
bezpieczeństwo jest bardzo często zagrożone jest modernizacja budynku Urzędu
Miejskiego. Z uwagi na pomyłkę Starostwa Powiatowego być może burmistrz
zdecyduje się na złożenie wniosku i na realizację tych zadań zgłoszonych przez
starostwo. Natomiast pismo złożone do starostwa dotyczyło wyjaśnienia, że
konkursy w ramach RIT są w różnych subregionach realizowane etapowo i ustalenia
następnego terminu, gdzie można byłoby aplikować o środki na tego typu
przedsięwzięcia.
Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że nie ma zagrożenia utraty dofinansowania,
ponieważ pozostaje kwestia złożenia dobrze przygotowanego wniosku do
odpowiedniego Programu w odpowiednim czasie i kiedy będziemy mieli
zabezpieczone środki finansowe by to zostało zrealizowane dobrze. Zaznaczył, że
problem polega na tym, że wniosek złożony do Programu musi być złożony
jednocześnie na wszystkie trzy zadania nie może zostać podzielony. Zwrócił uwagę,
że w zmianach dotyczących WPI jest zapis dotyczący przekazania w przyszłym roku
kwoty 1.000.000,00zł na oświetlenie i kwoty 1.800.000,00zł w roku 2017, więc to
zostało zaplanowane. Natomiast nie zgadzamy się na narzucanie przez Powiat
Kłobucki terminów, które nam nie odpowiadają. Wobec czego będzie zachodziła
konieczność wyjaśnienia przekazanych informacji do Komitetu Sterującego.
Poinformował o kwestii spornej, gdzie gmina mocno jest naciskana przez Starostwo
Powiatowe o oddanie kwoty 3.700.000,00zł na kanalizacje, której nie może
realizować. Zwrócił uwagę, że należy powrócić do sytuacji, kiedy inne zadania były
przewidziane na inne Programy, czyli kanalizacja i Rewitalizacja targowiska
miejskiego, gdzie praktycznie 2/3 środków gmina musiała przeznaczyć na inne cele.
Dodał, że w przyszłym roku będzie zachodziła konieczność spłaty kredytu w

wysokości ponad 3.000.000,00zł, więc tak musimy gospodarować budżetem i tak
planować, aby to było dobrze przemyślane, co nie znaczy, że w sytuacji, gdzie termin
składania wniosków do konkursu zostanie przedłużony do końca marca przyszłego
roku, że zdążymy z tymi projektami.
Radny A. Nowak – w odniesieniu do prośby mieszkańca odnośnie wytyczenia
miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej uważa, że tej osobie należy
pomóc ze względu na jego stan zdrowia. Osobiście uważa, że przy zastosowaniu
przepisów należy dołożyć logiki i kreatywności, ponieważ są wyjątki od reguły.
Zaproponował, aby w tym przypadku pochylić się nad osobami starszymi i
schorowanymi, aby ten problem został rozwiązany po ludzku nie dosłownie jak
stanowi przepis.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – dodał, że w ubiegłym roku ta sytuacja nie
przeszkadzała nikomu, a w tym roku powstał problem z uwagi, że garaże zostały
sprzedane po obrysie i od strony wjazdu jeden z właścicieli garażu nie życzy sobie,
aby tam stało cokolwiek. Zapytał, kto będzie odpowiadał za uszkodzenie tego
samochodu gdyby został uszkodzony podczas odbioru z boksu odpadów
komunalnych.
Radna B. Błaszczykowska – z uwagi na liczne interwencje mieszkańców odnośnie
pojawienia się dużej ilość gryzoni zapytała, na jakim etapie w naszym mieście jest
przeprowadzona deratyzacja oraz czy istnieje szansa na powstanie w naszym
mieście sztucznego lodowiska, aby dzieci i młodzież została oderwana od
komputerów.
Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii deratyzacji odpowiedział, że ten problem jest
znany i ma nadzieje, że przez dyrektora została powzięta wiedza, że deratyzacja
musi być przeprowadzona przez fachowców, więc musi być wyłoniona firma i
muszą na ten cel być przeznaczone środki finansowe.
W odniesieniu do lodowiska odpowiedział, że wszystko zależy od rady na najbliższe
posiedzenie komisji zostanie przygotowana informacja dotycząca kosztów
dzierżawy lub jego zakupu oraz firm profesjonalnie zajmujących się tym tematem.
Niemniej jednak na ten cel będzie zachodziła konieczność znalezienia wolnych
środków finansowych i odpowiedniej lokalizacji. Nie mamy pewności czy istnieje
możliwość lokalizacji lodowiska na płycie Rynku J. Pawła II w Kłobucku. Zwrócił
uwagę, że w tym temacie rozmawiał już z kilkoma firmami, które mogłyby tą
dzierżawę dofinansować za zgodę na umieszczenie swych reklam wzdłuż band
lodowiska.
Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poinformowała, że na jej ręce zostało
złożonych ponad 1.000 podpisów zebranych wśród młodzieży szkolnej z naszej
gminy, którzy chcą lodowiska na Kłobuckim Rynku Jana Pawła II.

Radny T. Wałęga- poruszył następujące sprawy;
- poprosił, aby w przyszłości zapraszani goście uczestniczyli w obradach sesji
przynajmniej do punktu interpelacje i zapytania radnych.
- w celu poprawy bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada w Kłobucku w pobliżu nowo
otwartego sklepu Mediaexpert poprosił o rozważenie możliwości
doprowadzenia do rozmów dwóch sąsiadujących przedsiębiorców, aby teren
będący własnością jednego z nich został wykorzystany jako miejsca parkingowe
dla klientów Mediaexpert. Zwrócił uwagę, że w niektórych godzinach w pobliżu
sklepu pojawia się bardzo dużo zaparkowanych przy krawędzi tej drogi pojazdów
samochodowych,
- poprosił Dyrektora ZDiGK o skierowanie pracowników do parku im. W. Głowy w
celu poprawy bezpieczeństwa przebywających tam dzieci poprzez usunięcie
połamanych konarów drzew.
- podziękował burmistrzowi za udzielone wsparcie w organizacji turnieju dla
dzieci, który odbył się w niedzielę 27 września.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do parkujących pojazdów w ul. 11
Listopada przy Media Ekspert odpowiedział, że została już podpisana umowa na
przebudowę drogi Nr 492. Wybrana firma opracowuje koncepcję zagospodarowania
tego terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych, więc na etapie jego
projektowania będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia konsultacji
społecznych o terminie, których zostaną powiadomieni radni poszczególnych
miejscowości przez tereny, których przebiega ta droga. Natomiast nie wyklucza, że
uda się zawrzeć porozumienie z właścicielem Firmy „Sagan” aby odstąpił część tego
terenu na potrzeby parkingu. Z uwagi, że zostaną zlikwidowane parkingi skośne,
miejsc parkingowych będzie mniej niż do tej pory, więc dobrze by było wykorzystać
każdą maksymalną ilość terenu, aby wzdłuż ul. 11 Listopada, powstało jak najwięcej
parkingów w tym również w okolicy tego sklepu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że jest rozważana
możliwość, wprowadzenia dodatkowego punktu zapytania do zaproszonych gości,
który został by umieszczony w porządku obrad zaraz po informacji burmistrza.
Radny A. Sękiewicz – podziękował za udzieloną pomoc w obchodach całych Dni
Długoszowskich i za udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika Jana Długosza.
Poruszył następujące sprawy:
- zgłosił wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków
finansowych na rozpoczęcie budowy monitoringu w Rynku Jana Pawła II w
Kłobucku.
- zapytał, czy w ramach promocji istnieje możliwość wydrukowania kartki
pocztowej z Pomnikiem Jana Długosza.
- poprosił o oczyszczenie koryta rzeki od ulicy Wieluńskiej w kierunku Zagórza.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zainstalowanie monitoringu na Rynku
Jana Pawła II byłoby zasadne, ponieważ monitoring samego rynku może być
wykonać systemem, który będzie zabezpieczał ten teren, a nie będą ponoszone
koszty związane z jego utrzymaniem. Zaznaczył, że monitoring byłby również
potrzebny na terenie OSiR. Zwrócił uwagę, że przy rozważaniu możliwości
monitoringu całego miasta został przerażony jedną z ofert, która za zainstalowanie
na 25 kamer zaproponowała kwotę 500.000,00zł.
Radny W. Dominik – odczytał wniosek mieszkańca ul. Tuwima w Kłobucku.
„wnoszę o zmianę oznakowania Osiedla Smugi II znakami D 40 (strefa
zamieszkania), które poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców w
szczególności pieszych poruszających się po osiedlu w tym również dzieci w drodze
do szkoły oraz na pobliski plac zabaw. Z uwagi, że w chwili obecnej nie ma
chodników ani poboczy nadających się do odbywania ruchu pieszego, a ruch
pojazdów poruszających się z prędkością 50km/h, a nie jednokrotnie i większą
powinien być bezzwłocznie ograniczony do poziomu umożliwiającego bezpieczną i
spokojną egzystencję na terenie osiedla z zabudową jednorodzinną”.
Dodał, że wniosek pana Wójcika jest złożony później, dlatego, że podobny wniosek,
który został złożony przez mieszkańców na zebraniu zarządu osiedla w dniu
17.04.2015r nie znalazł ciągu dalszego. Zwrócił uwagę, że ten wniosek łączy się ściśle
z postępowaniem prowadzonym przez Dyrektora ZDiGK, który zmierza do zmiany
organizacji ruchu na 70m odcinku ul. Tuwima między ul. Kochanowskiego a ul.
Reymonta, a zmiana ma polegać na ustawieniu zakazu zatrzymywania się i postoju
na tym odcinku. Zaznaczył, że sprawa jest tym bardziej bolesna dla wnioskodawcy i
dla niego, że dotyczy ich posesji. Natomiast skutkiem takiego oznakowania
mieszkańcy zostaną pozbawieni możliwości zatrzymania się przy swoich posesjach
nie mówiąc o gościach wyborcach czy klientach. Zaapelował do Burmistrza i
Dyrektora ZDGK o rozważenie konieczności umieszczenia tego typu oznakowań.
Poinformował, że w ramach zgłoszonych interpelacji do dnia dzisiejszego nie
otrzymał odpowiedzi tj. z Sesji z dnia 26.05. br. dotyczącej braku podstawy prawnej
wydanych zarządzeń przez p.o Dyrektora OSiR, które stanowiły podstawę do
usunięcia z krytej pływalni użytkownika udzielającego lekcje pływania jak również z
Sesji z dnia 23.06.br, gdzie nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytania:
- kompleksowych kwot dotyczących organizacji imprezy pn. Dni Kłobucka w
rozbiciu na poszczególne składniki w tym koszt występu Lady Pank, Regenese,
Betel,
- ile dzieci z terenu naszej gminy z zespołem Asbergera lub z upośledzeniem
sprzężonym uczęszcza do przedszkoli, szkół dla których organem prowadzącym
jest gmina Kłobuck i jakie gmina otrzymuje z tego tytułu subwencje na jedno
dziecko.
Przypomniał, że zgodnie z zapisem § 26 Statutu Gminy powinien na interpelację
pisemną otrzymać odpowiedź w ciągu 14 dni, a na ustną w ciągu 30 dni.

Podziękował Radcy Prawnemu za udzieloną odpowiedź na pisemną interpelację w
sprawie opinii prawnej finansowania jednostek pomocniczych gminy i ma nadzieje,
że ta opinia będzie skutkowało zmianą uchwały Rady Miejskiej.
Zwrócił uwagę, że na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w zarządzeniach
burmistrza w schemacie organizacyjnym gminy wciąż figuruje zastępca, który
fizycznie nie funkcjonuje, a ma pod sobą trzy wydziały urzędu. Poprosił o szybką
zmianę zarządzenia lub ewentualne powołanie zastępcy.
W nawiązaniu do wpisu internetowego odnośnie rozstrzygniętego już konkursu na
dyrektorów placówek oświatowych zapytał, czy komisja powołana przez burmistrza
nie została powołana z naruszeniem regulaminu na nabór na wolne stanowisko
urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz na
stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, który to regulamin
przed zmianą stanowił, że przewodniczącym takich komisji powinien być zastępca
burmistrza lub sekretarz, a we wszystkich komisjach przewodniczył Dyrektor
ZEAOS.
W nawiązaniu do przedstawionej informacji burmistrza słyszy, że poprawiła się
sytuacja wykonanych podłączy niemniej jednak wciąż 35% gospodarstw jest nie
podłączonych. Z uwagi, że została podana tylko ilości podłączanych gospodarstw
poprosił o podanie liczby mieszkańców, od których będzie zależało uzyskanie efektu
ekologicznego. Zapytał, czy przez gminę został przygotowany scenariusz w
przypadku, gdyby nie został uzyskany efekt ekologiczny.
Burmistrz J. Zakrzewski – przeprosił za nie udzieloną odpowiedź na interpelacje
dotyczącą kompleksowych kwot dotyczących organizacji imprezy pn. Dni Kłobucka
w rozbiciu na poszczególne składniki, której opóźnienie związane jest z
nieobecnością Dyrektor MOK przebywającego na urlopie, a MOK był organizatorem
tej imprezy, a gmina jedynie przekazała środki finansowe.
W odniesieniu do umieszczonego wpisu na stronie internetowej odpowiedział, że nie
może się do niej odnieść, bo trudno jest polemizować z osobą dokonującą
anonimowego wpisu. Uważa, że osoba ta ma błędne informacje, ponieważ zmiana
zarządzenia nie była podyktowana wyborem na dyrektorów szkół tylko na
stanowisko sekretarza, ponadto szkoły nie są jednostkami administracyjnymi, więc
to zarządzenie nie dotyczy tego wyboru. Zapewnił, że wszystko zostało
przygotowane i przeprowadzone zgodnie z prawem. Zarządzenie zostało
rozszerzone by istniała możliwość zwiększenia składu komisji z uwagi, że nie było
jeszcze powołanego sekretarza, a wiceburmistrz był zbyt krótko, więc wolał, aby to
były osoby z większą wiedzą i większym doświadczeniem administracyjnym.
W kwestii schematu organizacyjnego odpowiedział, że nie zachodzi konieczność
zmiany istniejącego schematu, ponieważ gdy nie ma zastępcy burmistrza jego
obowiązki przejmowane są automatycznie przez burmistrza. Dodał, że na ten
moment nie planuje powołania zastępcy.

Radny W. Dominik – przyznał, że schemat organizacyjny, który nie odzwierciedla
stanu faktycznego urzędu nie jest rażącym naruszeniem prawa i nie o to chodziło.
Niemniej jednak będzie zachodziła konieczność zmiany w BIP, gdyż w nim szkoły
występują jako jednostki organizacyjne gminy.
Poinformował o złożonej pisemnej interpelacji odnośnie przedstawienia konkretnych
wydatków na realizację działań promocyjnych jst wynikających z zarządzeń wraz z
fakturami za usługi z tym związane.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostanie udzielona odpowiedź. Uważa,
że te działania są logiczne, ponieważ trudno jest nie pomóc organizacji, która dźwiga
ciężar budowy pomnika i jednoczenie ciężar organizacji uroczystości otwarcia, która
jest promocja gminy. Niemniej jednak są to kwoty racjonalne, a ich wysokość zależy
od skali imprezy.
Radny M. Wożniak – zapytał, kiedy zostanie wykonane utwardzenie ulicy Sosnowej
w Białej i kiedy zostanie ukończona ul. Strażacka w Białej.
Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że w zmianach budżetowych zostały
zaplanowany dla ZDiGK środki finansowe na zakup materiału (kruszywa) na
utwardzenie ul. Sosnowej, więc jeśli to zadanie zostanie zatwierdzone przez radę
będzie istniała możliwość zakupu kruszywa. W kwestii ul. Strażackiej odpowiedział,
że Dyrektorowi ZDiGK zostało zlecone wykonanie badania tej drogi potrzebne do
oszacowania kosztów zakresu robót, do jakiego gmina może się przymierzyć.
Wiceprzewodniczący J. Batóg – poinformował, że przy przebudowie drogi
wojewódzkiej ul. 11 Listopada będzie zachodziła konieczność podjęcia starań, aby
przy budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. 11 Listopada zostały utrzymane
w istniejącym miejscu miejsca postojowe, które zostały urządzone ze środków
gminnych, a służą nie tylko pacjentom, ale także jako bezpośredni dojazd karetki
pogotowia. Poparł propozycje radnej Barbary Błaszczykowskiej, aby Starostwo
Powiatowe jak najszybciej wytyczyło miejsca parkingowe dla swoich pracowników.
Poinformował, że osobiście na Radzie Społecznej ZOZ zgłaszał, aby przy
projektowaniu przebudowy izby przyjęć również pamiętać o utworzeniu
maksymalnej ilości miejsc postojowych od strony ul. Wyszyńskiego.
W odniesieniu do spotkania z Dyrektorem ZDW w sprawie przebudowy drogi
wojewódzkiej tj. ul. 11 Listopada zapytał:
- czy została przewidziana budowa chodnika od rzeźni w kierunku Łobodna do ul.
Spokojnej.
- czy zostały przewidziane przejścia rurowe przepustowe umożliwiające w
przyszłości przebudowę oświetlenia ulicznego, aby zostały usunięte wiszące kable.
Poinformował o zgłoszonej przez mieszkańca prośby o interwencję w sprawie sklepu
nocnego całodobowego przy ul. 9 Maja w Kłobucku, występują zakłócenia ciszy
nocnej .

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wszystkie te postulaty dotyczące miejsc
postojowych już wcześniej przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Katowicach i będzie się starał, aby zostały one w prowadzone do projektu. W kwestii
przebudowy oświetlenia poinformował, że w tej kwestii została przeprowadzona
rozmowa z Prezesem Tauronu, który jest otwarty na przebudowę i przypomniał o
wcześniejszej propozycji zmiany sposobu zasilania wspólnot mieszkaniowych, które
na ich zmianę muszą wyrazić zgodę, ponieważ wiąże się to z przebudową zasilania
budynków, gdzie zachodziłaby konieczność pociągnięcia przewodów do punktu
rozdzielającego energię na poszczególne lokale w elewacji zewnętrznej budynków
budynku, które w większości są już odnowione. Niemniej jednak wszystkie
wspólnoty i wszyscy właściciele budynków wzdłuż ul. 11 Listopada zostaną
poinformowani o takiej możliwości, aby w przyszłości cała ta ulica była oświetlona
latarniami bez pajęczyny przewodów. Natomiast jeśli uda się uzyskać zgodę
właścicieli budynków Tauron jest w stanie przeprowadzić w ramach przebudowy
drogi przejście bezkolizyjne pod drogą przewodów i zasilających.
Radna E. Kotkowska – zwróciła uwagę, że z uchwały w sprawie zmian
budżetowych wynika, że gmina więcej dopłaca za wychowanie przedszkolaków
uczęszczających do przedszkoli na terenach innych gmin niż do przedszkolaków z
naszej gminy, gdzie z tego tytułu mamy większe wydatki niż za zwroty za dzieci z
innych gmin, a które korzystają z naszych przedszkoli. Zapytała, czy była robiona
jakaś analiza gmin, do których uczęszczają w szczególności nasze dzieci oraz czy
istniałaby możliwość uszczelnienia tego systemu, aby nasze przedszkola były
wypromowane i wzmocnione kadrowo oraz do jakich gmin dopłacamy najwięcej.
Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedział, że w uchwale budżetowej jest tylko
wprowadzonych część dochodów, gdyż wcześniej były wykazane w miesiącu
czerwcu i lipcu, więc trudno jest odpowiedzieć czy bardziej tracimy czy zyskujemy.
Natomiast najwięcej dopłacamy do gminy Częstochowa i gminy Mykanów.
Radny A. Tokarz – w kwestii miejsc parkingowych przy Media-Ekspert
zaproponował umieszczenie tablicy informującej o istniejącym parkingu na ul.
Kochanowskiego. Zapytał, kiedy radnym zostaną przedstawione wnioski zgłoszone
do budżetu na rok 2016.
Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że nie ma określonego terminu przekazania
przez organ wykonawczy radnym wniosków złożonych do projektu budżetu.
Natomiast z uwagi, że wniosków wpłynęło dużo sporządzane jest zestawienie, które
przekazywane jest radnym tydzień przed procedurą uchwalania budżetu, więc
radnym zostanie przekazane w terminie około 20-25 października łącznie z kwotami,
które burmistrz zaproponuje w zakresie zadań inwestycyjnych, a skarbnik w
zakresie wydatków bieżących i dochodów bieżących. Zaznaczyła, że w tym roku jest

wyjątkowo dużo złożonych wniosków więc przygotowanie tego zestawienia
wymaga więcej czasu.
Radny J. Soluch – poinformował, że również będzie zachodziła konieczność podjęcia
starań w celu uzyskania dofinansowania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w
Katowicach, aby nasze drogi gminne, na które został skierowany ruch objazdowy do
Częstochowy tj. ul. Strażacka w Białej i Kopiec oraz Żabiniec zostały
wyremontowane po zakończeniu przebudowy mostu w Kiedrzynie. Zaznaczył, że
prawdopodobnie kolejny remont mostu będzie na stawkach, którego remont będzie
powiązany z przebudową drogi. Poprosił o umieszczenie tablicy kierunkowej
„Osiedle Zagórze” jadąc od strony Kamyka na skrzyżowaniu przy wjeździe w ul.
Kochanowskiego. W kwestii podłączy budynków do kanalizacji sanitarnej
poinformował, że Sołtys Kamyka i Borowianki po przeprowadzonych rozmowach z
mieszkańcami, którzy do tej pory jeszcze się nie podłączyły wiedzą, że nie podłączy
się kilka posesji z przyczyn niezależnych od właścicieli budynków tj. w Borowiance
będą 4 budynki, a w Kamyku 7 budynków. Natomiast pozostałe osoby są w trakcie
załatwiania bądź do końca października zostaną podłączone.
Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że w przedstawionej informacji przyłączy
budynków podaje ilość podpisanych umów. Natomiast doskonale zdaje sobie
sprawę, że wiele jest już technicznie przygotowanych do odbioru. Niemniej jednak
PWiK nie będzie w stanie w jednym czasie i o jednej porze przeprowadzić wizji
lokalnej, wypełnić dokumentów i zawrzeć umowy. Poprosił, aby właściciele
dokonywali zgłoszenia do PWiK, celem ustalenia terminu odbioru.
Poinformował, że udało się uzyskać zgodę na podłączenie OSP na uproszczonym
projekcie.
Radna D. Kasprzak – zaznaczyła, że szkoda, że Gazeta Kłobucka nie przyczyniła się
do promocji naszego miasta związanej z odsłonięciem Pomnika J. Długosza.
Poinformowała o złożonym wniosku do budżetu na rok 2016 dotyczącego poprawy
bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły poprzez utworzenie parkingu czy
chodnika przed szkołą na Smugach. Poprosiła o poprawę oświetlenia ulicznego
poprzez dodanie jednej lampy przy ul. Szkolnej przy samym przystanku
autobusowym na wysokości firmy Aleksandra.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wniosek odnośnie poprawy
bezpieczeństwa dzieci otrzymał również od Dyrektorki szkoły na Smugach. W
odniesieniu do poprawy oświetlenia poprzez dodanie lampy odpowiedział, że musi
być wykonany projekt na przebudowę oświetlenia.
Radny W. Ściebura – zapytał jakie zostaną podjęte działania związane z usunięciem
nieprzyjemnego zapachu z przepompowni wybudowanej na posesji Braci
Selezjanów na Kopcu.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w dniu dzisiejszym w tej sprawie
wpłynęło również pismo od mieszkańców sąsiadujących z tą przepompownią. W tej
kwestii z kierownictwem Oddziału Wodociągów w Kłobucku będzie
przeanalizowana przyczyna powstania tego utrudnienia w celu jego usunięcia.
Radny Z. Bełtowski – zapytał, jaka przez firmę Tauron została udzielona odpowiedź
w celu przestawienia słupów oświetleniowych z posesji prywatnych w pas drogi ul.
Jasnogórskiej w Białej.
W odniesieniu do przebudowy mostu w Kiedrzynie poinformował, że ta inwestycja
realizowana jest nie przez ZDW w Katowicach tylko przez Częstochowę, która
przystąpiła do przebudowy swych mostów.
Burmistrz J. Zakrzewski- odpowiedział, że przebudowa oświetlenia leży w gestii
gminy.
Przewodnicząca Rady D. Gosławska – przekazała prowadzenie
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej J. Batóg.
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – w imieniu mieszkańców Osiedla
Nr 2 poinformowała o zakłócanej ciszej nocnej przez klientów całodobowego sklepu
monopolowego przy ul. 9 Maja w Kłobucku. Poprosiła o przyspieszenie rozwiązania
istniejącego bardzo uciążliwego problemu dla mieszkańców.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że o istniejącym problemie została
powiadomiona Policja i Komisja Przeciwalkoholowa jak również została
przeprowadzona rozmowa z właścicielem sklepu. Z przesłanej informacji przez
Policję wynika, że przeprowadzono 103 interwencji i nałożono ponad 300 mandatów.
Niemniej jednak w rozwiązaniu tego problemu ogranicza nas ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej. Wobec powyższego właścicielowi sklepu nie można
narzucić godzin otwarcia i zamknięcia sklepu. Natomiast właściciel musi sobie
zdawać sprawę, że będzie zachodziła konieczność przeprowadzania częstych
kontroli, dzięki którym będzie istniała możliwość wyeliminowania tego procederu.
Natomiast, jeśli zostanie stwierdzone, że sprzedawany jest alkohol osobom nieletnim
lub osobom wskazującym na jego spożycie, wówczas będzie można zabrać koncesję.

