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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

   1. Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

   2. Zmiany w porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołów z XIV Sesji z dnia 27.10.2015r. oraz XV Sesji z dnia 

       17.11.2015r./projekty protokołów umieszczono na stronie internetowej Urzędu  

       Miejskiego w BIP www.bip.klobuck.akcessnet.net/ Prawo Lokalne – projekty 

       protokołów z Sesji i Komisji Rady Miejskiej. 

   4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

   5. Zapytania do zaproszonych gości. 

   6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

   7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i 

       Gospodarki Komunalnej w Kłobucku OR.1510.1.006.2015 - ok. godz. 12:00 

   8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

   9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

       nieruchomości. 

10. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru   

      podatku rolnego na rok 2016 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

      transportowych.  

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

      podatkowych. 

13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 331/XXXVIII/2009 Rady 

      Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: zwolnień z podatku 

      od nieruchomości oraz podatku leśnego. 

14. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. 

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu  

      Narkomanii na 2016r. 

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z  

      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

      działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

      gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na 

      własność Gminy Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

      Gminy Kłobuck na lata 2014-2017. 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i oświadczenia. 

23. Sprawy różne 

24. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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Pkt.1.  

Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

posiedzenie XVI Sesji Rady Miejskiej, powitała przybyłych gości. Oświadczyła, że 

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum i pozwala na 

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – pogratulował finalistom Jagodzie i Sebastianowi Wypych 

za zajęcie tak wysokiego miejsca TV programie Aplauz Aplauz oraz za promocję 

naszego miasta.  

 

Radny M. Wożniak – w imieniu Klubu Sportowego „Wiktoria Biała” na ręce 

Burmistrza złożył Puchar, za zajęte III miejsce, jakie zajęła drużyna w wojewódzkim 

turnieju amatorskich zespołów siatkówki mężczyzn w Katowicach.  

 

Pkt.2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Radny W. Dominik – poprosił o zamianę kolejności procedowania punktu 17 Projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016 jako pkt-u 15  

 

Za przyjęciem zmiany kolejności punktu 17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

jako pkt 15 głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było.  

Punkt został zmieniony jako 15  

 

Za przyjęciem porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wraz ze 

zgłoszoną poprawką głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

nie było. 

Porządek został przyjęty. 

 

Pkt.3.  

Przyjęcie protokołów z XIV Sesji z dnia 27.10.2015r. oraz XV Sesji z dnia 17.11.2015r. 

 

Za przyjęciem protokołu z XIV Sesji z dnia 27.10.2015r głosowało 18 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 
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Za przyjęciem protokołu z XV Sesji z dnia 17.11.2015r głosowało 18 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

Pkt 4. 

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o bieżących sprawach Gminy  

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/. 

 

Radny A. Nowak – zapytał, czy rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zagórzu 

realizowana będzie przez PWiK czy na koszt gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski –odpowiedział, że inwestycja realizowana będzie przez 

PWiK. 

 

Pkt.5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Radna D. Kasprzyk – poinformowała o napotkanych trudnościach przy przejściu dla 

pieszych przez ul. Długosza w Kłobucku na wysokości sklepu „Rossmana”. Uważa, 

że wyznaczone w tym miejscu przejście nie spełnia swojej roli. 

 

Z-ca Starosty M Biernacki – odpowiedział, że uwaga powinna zostać skierowana do 

Burmistrza, ponieważ ul. Długosza jest drogą gminną, na której była nie tak dawno 

realizowana inwestycja, a projekt organizacji ruchu był wcześniej opracowany i 

zatwierdzony. Przyznał, że może być utrudnione przejście przez parkujące pojazdy 

na skwerku.  

 

Z-ca Komendant Policji J. Górka – odpowiedział, że istniejący problem zostanie  

sprawdzony.    

 

Radna B. Błaszczkowska – poprosiła o poprawę widoczności na skrzyżowaniu dróg 

ul. Skorupki i ul. Powstańców Śląskich, ponieważ poprzez parkujące pojazdy 

samochodowe na odcinku ul. Skorupki na odcinku od ul. Szkolnej do Sadowej i na 

ul. Powstańców Śląskich od ul. Szkolnej do Kamiennej jedzie się na czoło.  

 

Z-ca Komendant Policji J. Górka - odpowiedział, że zostanie sprawdzona 

organizacja ruchu i prawdopodobnie będzie zachodziła konieczność jej zmiany. 
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 Radna B. Błaszczkowska – dodała, że w ubiegłej kadencji były składane pisma 

przez mieszkańców o rozwiązanie tego problemu, ponieważ dochodzi problem 

utrudnionego wjazdu na posesje.  

 

Radny Z. Bełtowski – podziękował przedstawicielowi starostwa za udrożnienie 

rowów i przycinkę drzew przy ul. Jasnogórskiej w Białej. Poprosił o wycinkę 

zaznaczonych drzew przewidzianych do usunięcia.  

Poprosił Burmistrza o przeprowadzenie przeglądu drzew na terenie sołectw.  

 

Z-ca Starosty M Biernacki – odpowiedział, że drzewa, które zostały zaznaczone 

szczególnie przy ul. Jasnogórskiej w Białej zostaną wycięte po wyłonieniu 

wykonawcy. Aktualnie są zbierane informacje z całego powiatu.  

 

Radny A. Tokarz - poprosił po raz kolejny o sprawdzenie nielegalnego parkowania 

przy ul. 11 Listopada w przestrzeni między Wspólnotą mieszkaniową nr 7 i nr 9, 

gdzie obowiązuje zakaz wjazdu oraz nielegalnego parkowania z drugiej strony 

wspólnoty mieszkaniowej Nr 9, gdzie obowiązuje zakaz parkowania.  

 

Z-ca Komendant KPP Policji J. Górka – odpowiedział, że po raz kolejny zostanie w 

te miejsca skierowany patrol policji.  

 

Radny M. Wożniak – zapytał Starostę, czy zostały już podjęte jakieś działania w celu 

zabezpieczenia dróg gminnych i powiatowych podczas budowy autostrady oraz czy 

w budżecie powiatu na rok 2016 zostały zarezerwowane środki finansowe na projekt 

budowy chodnika na ul. Jasnogórskiej w Białej. 

 

Wicestarosta  M Biernacki – odpowiedział, że powiat również ma na względzie to 

aby nasze drogi przy budowie autostrady nie zostały zniszczone i osobiście 

kontaktował się z GDDKiA niemniej jednak nie ma jeszcze  żadnych informacji w 

jaki sposób będzie realizowania ta inwestycja. W odniesieniu do projektu chodnika 

odpowiedział, że w budżecie zostały zarezerwowane środki finansowe na 

opracowanie projektu.  

 

Radny M. Strzelczyk – zapytał starostę, czy została opracowana dokumentacja 

projektowa na modernizację drogi od Kłobucka w kierunku Hutki, jeśli tak to kiedy 

zostanie rozpoczęta jej budowa. 

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że została opracowana dokumentacja. Ze 

względu na strategiczne znaczenie tej drogi rozważana jest możliwość zgłoszenia 

tego zadania do PROW. Termin składania wniosku jest do 5.01.2016r. Zaznaczył, że 

na dzień dzisiejszy nie ma innych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 

realizację tej inwestycji.   
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Radny T. Wałęga – poprosił starostę o interwencje w PZD w Kłobucku w celu 

uzupełnienia powstałego ubytku w żółtej przegrodzie ul. Zamkowej przy wyjeździe 

z Polomarketu oraz poprosił o zorganizowanie wspólnego spotkania Przedstawicieli 

samorządu powiatowego z przedstawicielami samorządu gminnego i Dyrektorem 

PZD w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i E. Orzeszkowej w 

Kłobucku.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że uszkodzenie bariery odgradzającej 

zostało już zgłoszone do PZD w Kłobucku. W odniesieniu do organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu dróg ul. Zamkowej i E. Orzeszkowej w Kłobucku odpowiedział, że 

termin takiego spotkania zostanie ustalony. Niemniej jednak budowa ronda bez 

ingerencji w teren nie będzie możliwa. 

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – przypuszcza, że separator został uszkodzony przez 

samochody dostawcze z Polomarket, ponieważ z przyczyn technicznych mają 

utrudniony wjazd. Zwrócił uwagę, że nie został zakończony temat urządzenia 

drugiego wyjazdy od strony 11 Listopada, którego urządzenie planowane było przy 

budowie ronda. Niemniej jednak ma nadzieję, że ta sprawa zostanie 

przeanalizowana z wykonawcą projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 492. W 

odniesieniu do skrzyżowania ulicy Orzeszkowej i Zamkowej uważa, że takie 

spotkanie musi być zorganizowane, ponieważ wówczas może zostać rozwiązana 

sprawa terenu potrzebnego do budowy ronda. Zwrócił uwagę, że przystanek PKS 

jest nietypowy, gdyż są chwile, kiedy na przystanku stoją trzy autobusy.  

 

Radna D. Kasprzyk – poprosiła Przedstawiciela KPP o interwencję w sprawie 

sprawdzenia ważności zezwolenia do parkowania w miejscu wyznaczonym dla 

osoby niepełnosprawnej na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku. Zwróciła uwagę, że na 

Rynku zostało wyznaczone tylko jedno miejsce, które jest zawsze zajęte od godziny 

700, a większość miejsc parkingowych zajęta jest przez samochody pracowników 

Starostwa i Urzędu Skarbowego, uniemożliwiając tym samym zaparkowanie 

samochodów innych osób, co powoduje, że część samochodów parkowana jest przy 

chodnikach utrudniając tym samym poruszanie osób pieszych. 

 

Z-ca Komendant KPP Policji J. Górka – odpowiedział, że sprawa parkowania w 

miejscu dla osoby niepełnosprawnej zostanie sprawdzona. Natomiast nie można 

ukarać pracowników za parkowanie na Rynku Jana Pawła II skoro nie ma tam 

takiego zakazu.   

 

Radny A. Nowak – zapytał, jakie istnieje zagrożenie narkomanią na terenie Powiatu 

Kłobuckiego.  

  

Z-ca Komendant KPP Policji J. Górka – odpowiedział, że na terenie miasta i gminy 

Kłobuck nie ma dużego zagrożenia. Natomiast, jeśli chodzi o cały Powiat Kłobucki 
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takie przypadki są odnotowywane i są porównywalne do ubiegłego roku i nie ma 

drastycznego wzrostu. Niemniej jednak nie można powiedzieć, że zostało wszystko 

wykryte i mamy pełną wiedzę w tym temacie.  

 

Radny Z. Bełtowski – poinformował, że między Białą, a Żabińcem w budynku pana 

Pacuda od miesiąca funkcjonuje biuro, w którym można uzyskać wszelkich 

informacji dotyczących budowy autostrady.  

 

Radny M. Wojtysek – poprosił o wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych  

w miejscu, gdzie  łączą się dwie inne ulice tj. ulica Polna i ul. Nadrzeczna w 

Łobodnie oraz o posprzątanie pasu zieleni przy cmentarzu w Łobodnie.    

 

Wicestarosta M. Biernacki – odniesieniu do przejścia dla pieszych odpowiedział, że 

sprawa ta zostanie zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a teren 

przy cmentarzu zostanie posprzątany.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – zapytał wicestarostę, na jakim etapie prac 

jest remont parkingu przy ul. Staszica naprzeciwko ośrodka zdrowia oraz, co z 

przejściem dla pieszych, o które wnioskowali mieszkańcy osiedla.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że trwają prace nad kompleksowym 

zagospodarowaniem terenu wokół ośrodka zdrowia przy ul. Staszica w Kłobucku z 

możliwością wykorzystania środków WFOŚ. W sprawie przejścia dla pieszych 

odpowiedział, że temat był zgłaszany w ZDW jednak istnieje pewien opór, gdyż 

ZDW uważa, że to przejście w tym miejscu nie zda egzaminu. Temat zostanie 

ponownie zgłoszony.  

 

Pkt.6.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – poinformował, że nie zgadza się z treścią 

otrzymanego pisma, z którego wynika, że niezagospodarowane środki finansowe w 

wysokości 70.000,00zł, które w 2010r należały do Osiedla Nr 7 przekazane zostały do 

rozdysponowania do ogólnego budżetu roku następnego, ponieważ na zebraniu 

osiedla w dniu 18.05.2010r przez przeprowadzone głosowanie środki te zostały 

przekazane do Urzędu Miejskiego w celu przeznaczenia ich na budowę drogi ul. 

Kordeckiego. Natomiast fakt, że droga nie powstała nie jest winą mieszkańców 

osiedla.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że jest to wniosek z 2010, więc zachodziła 

konieczność podania stanu faktycznego zgodnego z dokumentacją budżetową. 
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Skarbnik K. Jagusiak – zwróciła uwagę, że przewodniczący osiedla w swej 

wypowiedzi pominął bardzo istotne rzeczy min. to, że każdy wniosek osiedla musi 

być zaakceptowany przez organ wykonawczy, czyli Burmistrza Kłobucka i musi być 

poprzedzony pismem informującym, że organ przystępuje do realizacji tego zadania, 

ponieważ nie może być tak, że tylko i wyłącznie pismo osiedla będzie mówiło o 

realizacji inwestycji, kiedy na realizację inwestycji składa się kilka czynników jak: 

zapewnienie środków budżetowych na całość zadania, a nie tylko na jego część.  

W związku z tym, że ówczesna rada po analizie budżetu przy zakończeniu roku 

budżetowego uważała, że tych pieniędzy zostaje za dużo został zmieniony zapis 

który mówił, że nie wykorzystane środki osiedli zostają przekazane do nadwyżki 

budżetowej jeśli zarząd osiedla nie złoży pisma o kumulacji środków, iż składa na 

większa inwestycję. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Z. Baran – dodał, że nie wie czy ówczesny  

przewodniczący miał wiedzę, że samo przekazanie tych środków nie będzie 

wystarczające na uruchomienie całej procedury.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że obowiązek do złożenia pisma o kumulacji 

środków miał przewodniczący osiedla.  

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że nie podziela stanowiska pani Skarbnik, 

ponieważ adresatem pisma o dyspozycji środków Osiedla nr 7 był Organ 

Burmistrza, więc należała się odpowiedź wyjaśniająca mieszkańcom, co stanie się z 

tymi środkami na koniec roku, gdy nie zostaną wykorzystane. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - zwrócił uwagę, że wniosek był z 2010, więc dzisiaj trudno 

się odnosić czy przez ówczesnego Burmistrza została należycie udzielona 

odpowiedź, ponieważ osobiście może opierać się tylko i wyłącznie na tym, co 

posiada w dokumentach i jaki jest stan faktyczny.   

 

Pkt. 7.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku OR.1510.1.006.2015 - ok. godz. 12:00 

 

Wiceprzewodniczący Komisji J. Kulej - poinformował, że skarga w kwestii 

przepustu była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego, Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora ZDiGK i 

przeanalizowaniu stanu faktycznego uznała skargę za bezzasadną  

/Za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, 1 osoba nie 

głosowała.  
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

ZDiGK i uznanie skargi za bezzasadną głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 134/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 Pkt. 8.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt uchwały będzie składał się z 3 

załączników na posiedzeniu komisji został przekazany załącznik Nr 2 w dniu 

dzisiejszym został przekazany załącznik nr 3, w którym zostały wskazane zmiany 

dotyczące tylko zadań w zakresie dotacji dla szkół. 

Zgłosiła autopoprawkę w zakresie brzmienia paragrafu 1 poprzez poprawę zapisu 

na: 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z  

    załącznikiem Nr 1, 2 , 3 do uchwały.  

2. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015- Plan dotacji udzielonych z  

    budżetu na rok 2015 – plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 

     publicznych- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan o kwotę  

    4.600,00zł,  w rozdziale 80101 Gimnazja zmniejsza się plan o kwotę 4.600,00zł w  

     rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  

     nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zwiększa się plan o  

     kwotę 4.200,00zł oraz zmniejsza się plan w rozdz. 80149 Realizacja zadań  

     wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 

     przedszkolach kwota 1.400,00zł. 

W zakresie załącznika Nr 1 autopoprawka Burmistrza zgłoszona na posiedzeniu 

komisji dotyczyła zmniejszenia kwoty w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w 

Rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 50.000,00zł łącznie z przeznaczeniem na 

25.000,00zł na monitoring Rynku Jana Pawła II w Kłobucku i na paragraf 4010 

wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 

kwota 25.000,00zł.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015. 

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 125/ XVI/ 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
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Pkt.9.     

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach komisji zaznaczyła, że większość stawek, które mają 

wpływ na budżet gminy zaproponowanych w projekcie uchwały pozostała na 

poziomie roku bieżącego i ubiegłego, natomiast stawki, które zostały zmienione to sa 

te stawki gdzie zachodziła konieczność maksymalnego obniżenia z uwagi na 

Rozporządzenie Ministra Finansów.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja jednogłośnie  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 126/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

rok 2016 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że propozycja stawki podatku rolnego na 

rok 2016 zaproponowana została na poziomie roku 2015. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2016 głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 127/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że z uwagi na wprowadzoną merytoryczną 

zmianę w zakresie grup miejsc do siedzenia w autobusach został przygotowany 

projekt uchwały, który uwzględnia w/w zmianę i jest dostosowany do nowego stanu 

prawnego. Natomiast wysokość stawki podatku na rok 2016 określona w/w uchwałą 

pozostaje na poziomie roku 2015.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 

osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 128/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

 

 

 



 

 13 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że wzory deklaracji stanowiące załącznik do 

projektu uchwały nie uległy istotnym zmianom. Zmiany dotyczą tylko spraw 

związanych z poszczególnymi podatkami, gdzie zmieniły się albo stawki 

podatkowe, grupy stawek podatkowych lub ewentualnie zwolnienia dotyczące grup 

użytków rolnych lub w zakresie podatku leśnego tj. zwolnienia w zakresie lasów 

ochronnych. Natomiast pozostałe informacje przedstawione w deklaracjach 

pozostały w niezmienionej formie.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Radny J. Batóg – zapytał, kto będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji 

podatkowej w przyszłym roku. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że jeśli chodzi o podatek od nieruchomości 

do złożenia zostaną zobowiązani podatnicy, którzy wejdą w nowe nazewnictwo 

grupy, ale to nie będzie dotyczyło osób fizycznych. Natomiast na pewno imiennie za 

pośrednictwem sołtysów i kurend będą poproszeni o złożenie informacji 

podatkowych, podatnicy podatku rolnego, gdzie zmianie uległy użytki rolne albo 

klasy zwolnione, ponieważ tam zaszły istotne zmiany, jeśli chodzi o przeliczniki. 

Natomiast w podatku leśnym nie będzie problemów. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 129/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 
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Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 331/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości oraz 

podatku leśnego. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy 

wygaszenia obowiązywania uchwały, która zwalniała grunty gminne nie oddane w 

posiadanie zależne z podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Z uwagi, że to 

zwolnienie przeszło w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych do zwolnień 

ustawowych zachodziła konieczność wygaszenia uchwały w części dotyczącej 

podatku od nieruchomości. Natomiast w części dotyczącej podatku leśnego z uwagi, 

że będzie to niewielka kwota związku z powyższym gmina będzie podatek płaciła 

sama sobie. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk- powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

331/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: 

zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego głosowało 18 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 130/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że w zmianie ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych została uregulowana również opłata targowa, w której nastąpiła istotna 

zmiana. Zaznaczyła, że opłata targowa do końca roku była daniną publiczno-prawną 

obowiązkową i jest dość istotnym źródłem finansowania budżetu. Niniejszy projekt 

uchwały został przygotowany na tej samej zasadzie jak do tej pory, nie wprowadza 

żadnej zwyżki stawek. W imieniu Burmistrza poprosiła o wprowadzenie 
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autopoprawki poprzez wykreślenie § 8, gdyż są dwa paragrafy § 6 i § 8 o tym 

samym brzmieniu oraz o poprawę zapisu w pkt 9 w sektorze H na zapis od 1-34 . 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny T. Wałęga – w nawiązaniu do istniejącego problemu z osobami handlującymi 

na ul. Rómmla już poza granicami targowiska miejskiego przypomniał, że w 

poprzedniej kadencji zadając pytanie ówczesnemu burmistrzowi, do jakiego punktu 

sięga granica targowiska wówczas uzyskał odpowiedź, że sięga do końca ogrodzenia 

Gimnazjum, co byłoby zgodne z załącznikiem Nr 1 do procesowanego w dniu 

dzisiejszym projektu uchwały. Niemniej jednak w procedowanym projekcie uchwały 

w paragrafie 3 jest zapis, że opłaty są pobierane w pozostałych przypadkach, więc 

ten zapis daje możliwość prowadzenia handlu praktycznie w każdym miejscu na 

terenie całej gminy, a za każdy m2 byłaby pobierana opłata w wysokości 2,00zł. 

Wobec powyższego ta uchwała w tym kształcie nie rozwiązuje istniejącego 

problemu.  

 

Dyrektor J. Krakowian – odpowiedział, że zlikwidowanie miejsc handlowych, o 

których wspomniał radny T. Wałęga daje stratę dla gminy ponad 100.000,00zł. 

Ponadto w przyszłości planowany jest remont targowiska miejskiego, więc będzie 

zachodziła konieczność na pewien okres czasu przeniesienia miejsc handlujących w 

inne miejsce. Osobiście uważa, że handel na ulicy Rómmla musi jeszcze pozostać do 

czasu aż targowisko zostanie zmodernizowane. Przyznał, że problem istnieje mimo 

częstej interwencji policji.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, jaki jest udział przedsiębiorców z terenu naszej 

gminy i powiatu prowadzących handel na targowisku miejskim w porównaniu z 

przedsiębiorcami z innych terenów by móc po modernizacji targowiska, gdy zostanie 

ograniczona ilość stanowisk handlujących móc podejść w inny sposób do 

handlujących z zewnątrz. 

 

Dyrektor J. Krakowian – odpowiedział, że zostanie przygotowana odpowiedź 

pisemna.   
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 Skarbnik K. Jagusiak – w odniesieniu do wypowiedzi radnego T. Wałęgi 

odpowiedziała, że nie należy łączyć wyznaczenia miejsca do handlu z ustaleniem 

stawki opłaty targowej, ponieważ nawet, gdyby Rada wyraziła zgodę na wyłączenie 

części miejsc handlowych ze stanowisk już o ponumerowanych z ul. Rómmla to i tak 

inkasent dokonujący poboru tej opłaty zawsze będzie miał możliwość do poboru 

opłaty z metra. Przytoczyła art. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada 

gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób 

fizycznych prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z zastrzeżeniem ust. 2b 

targowiskami, o których mowa w ust. 1 są wszelkie miejsca, gdzie jest prowadzona 

sprzedaż. Zwróciła uwagę, że z tego zapisu wynika, że opłata może być prowadzona 

we wszystkich miejscach, gdzie prowadzony jest handel. Niemniej jednak należy 

pamiętać, że jeśli zostanie pobrana opłata targowa w miejscach do tego nie 

wyznaczonych, czy w ten sposób nie będzie sankcjonowana nieprawnie prowadzoną 

sprzedaż.  

 

Radny W. Dominik – ma nadzieję, że problem zostanie rozwiązany przy okazji 

modernizacji targowiska. Ponowił apel Przewodniczącego Osiedla, ponieważ nadal 

nie została rozwiązana sprawa udrożnienia wyjazdu z Rómmla na ul. Szkolną,. 

Przytoczył zapis z protokołu Państwowej Straży Pożarnej z 2013r, z którego wynika, 

że istnieje możliwość prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych w dni targowe 

przez jednostki OSP przy zachowaniu szerokości (nie zastawianiu istniejących 

wjazdów dróg komunikacyjnych na teren targowiska, nie powinna być utrudniona). 

Załącznikiem do uchwały jest schemat organizacyjny targowiska, który cały czas 

obejmuje zastawienie wjazdu z ul. Rómmla w ul. Szkolną.  

 

Radna B. Błaszczykowska – przyznała, że załącznik ewidentnie wskazuje, że wjazd 

z ul. Rómmla w ul. Szkolną jest nadal zastawiany. Zwróciła uwagę, że dla poprawy 

bezpieczeństwa ta ulica powinna być niezwłocznie od 01.01.2016r udrożniona. 

Natomiast w przyszłości powinna być zwiększona szerokość głównej alejki, aby 

pojazd uprzywilejowany mógł swobodnie przejechać. 

 

Radny A. Nowak – dodał, że ograniczenie miejsc handlujących nie będzie dobrym 

rozwiązaniem uważa, że powinniśmy iść w kierunku rozbranżowienia targowiska i 

powinno zostać wyznaczone jeszcze jedno dodatkowe miejsce do prowadzenia 

handlu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do wypowiedzi Radnej E. Kotkowskiej – 

odpowiedział, że obowiązuje nas ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 

która daje rozwój gminie, więc nie mogą być dyskryminowane osoby z poza terenu 

gminy. Zwrócił uwagę, że na targowisku miejskim handel prowadzony jest również 

przez obcokrajowców. W kwestii udrożnienia ulicy Rómmla przypomniał, że ul. 
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Rómmla przed przebudową była ulicą zamkniętą. Projekt będzie konsultowany 

przede wszystkim z handlowcami, aby zostały uporządkowane kwestie handlu. 

Uważa, że po uporządkowaniu i uregulowaniu lokalizacji stanowisk zostanie 

udrożniona ul. Rómmla i uda się, aby pozostała, taka sama jak do tej pory liczba 

miejsc handlujących.  

W odniesieniu do poboru opłaty odpowiedział, że opłata targowa jest możliwa do 

pobrania, ale to wbrew pozorom są bardzo drobne kwoty w różnych dniach. 

Poinformował, że można zastanowić się nad poborem opłaty za zajęcie pasa 

drogowego taka opłata byłaby stosunkowo większa niż opłata targowa, a ona 

mogłaby wyeliminować handel prowadzony na chodnikach i ulicy poza terenem 

targowiska. 

Zaznaczył, że w przyszłym roku przystępujemy do modernizacji pierwszej części 

targowiska miejskiego, która zostanie wyłączona z handlu, więc będzie zachodziła 

konieczność przeniesienia tych handlowców w inne miejsce. Ograniczenie tego 

targowiska w tym momencie poprzez udrożnienie ulicy Rómmla będzie nam to 

całkowicie paraliżowało.  

Zwrócił uwagę, że w projekcie główna aleja została na tyle szeroka, aby swobodnie 

mógł przejechać pojazd uprzywilejowany, przy tej alejce nie zostały zaplanowane 

stałe zabudowy straganów. Ponadto, jeśli zostanie wyeliminowane parkowanie 

samochodów dostawczych automatycznie powinna zwiększyć się ilość miejsc 

handlujących, ale tym handlowcom będzie zachodziła konieczność stworzenia 

warunków do zaopatrzenia tych stanowisk, co będzie głównym problemem do 

rozwiązania. Zapewnił, że na etapie przeprojektowywania projektu rada będzie 

miała możliwość wniesienia uwag i propozycji, aby to targowisko przede wszystkim 

było funkcjonalne dla osób tam handlujących.  

 

Radny T. Wałęga – zaproponował aby na czas trwania modernizacji targowiska,  aby 

całkowicie nie została zablokowana ul. Rómmla, pod prowadzenie handlu o 

zagospodarować boisko przy Gimnazjum. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że I etap modernizacji targowiska jest 

stosunkowo niewielki do skali całego terenu, więc istnieje możliwość, że w dni 

targowe prace budowlane nie będą prowadzone. Natomiast podczas II etapu z 

uwagi, że nie da się go z etapować i nie jest realne prowadzenie prac budowlanych z 

jednoczesnym prowadzeniem targowiska, gdyż przez całe targowisko przechodzić 

będą sieci odwodnienia i sieci kanalizacyjne, więc cały teren będzie rozkopany.  

Na czas budowy planowane jest całkowite przeniesienie całego targowiska na teren 

przy ul. Zamkowej w Kłobucku.  

    

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie opłaty targowej głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 131/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  



 

 18 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016. 

 

Sekretarz M. Kasprzak – poinformowała, że organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zgodnie z brzmieniem ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie rocznego programu 

współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016., który zgodnie 

z wymogami ustawowymi wcześniej winien być poddany konsultacjom z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których, mowa w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt programu został poddany 

konsultacjom społecznym w dniach 13.11.2016 - 20.11.2016r w terminie wyłożenia 

projektu programu nie złożono żadnych uwag.  

W imieniu Burmistrza zgłosiła autoporawke polegająca na poprawie zapisu § 11 w 

ust. 4 na zapis w brzmieniu <do projektu Programu Współpracy Gminy Kłobuck z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016r nie zostały 

zgłoszone żadne uwagi< oraz poprzez wykreślenie zapisu pkt. 5 i poprawę 

następnej kolejności punktów na pkt 5 i 6.  

Kolejna autopoprawka dotyczy poprawy zapisu zakresie § 9 na zapis Planowana 

wysokość środków finansowych na realizację programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2016 wynosi 242.500,00zł.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy program nie ogranicza możliwości współdziałania 

gminy z organizacjami pozarządowymi, gdyż zapisie § 4 Programu współpracy 

zapisanych zostało 7 punktów dotyczących możliwości współpracy gminy z 

organizacjami pozarządowymi, a w ustawie w art. 4 ust. 1 sfera działań publicznych 

obejmuje 37 punktów.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała, że wachlarz został określony w art. 5 dosyć 

szczegółowo. Natomiast sam program nie zamyka tego katalogu, ponieważ jest zapis 

ze szczególnym uwzględnieniem, więc zapisy paragrafu 4 nie ograniczają się do 

zakresu 7 zaproponowanych, a zakres tej współpracy może zostać rozszerzony 

poprzez propozycje w trakcie trwania tego programu.  

 

Radny W. Dominik  - uważa, że nie można ograniczać wachlarza skoro ustawa 

dopuszcza 37 różnych możliwości płaszczyzn współpracy gminy z organizacjami 
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pozarządowymi. Zastanawia się, czy słowo w szczególności w zapisie § 4 załatwia 

ten temat.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała, że Program podlegał również konsultacjom 

z Radcą Prawnym, do którego nie wniesiono żadnych uwag. Ponadto takie 

programy działają już od lat na terenie naszej gminy i takie zapisy w poprzednich 

latach również się pojawiały, co nie znaczy, że one ograniczały w jakiś sposób 

współdziałanie z organizacjami z pozarządowymi. Zaznaczyła, że nie dokonuje się 

przypisania wprost do aktu całości zapisu z ustaw, które obowiązują na ternie całego 

kraju. Nasz program odnosi się do naszej gminy i naszego regionu stąd takie 

doprecyzowanie. Katalog jest otwarty, co nie oznacza, że w trakcie trwania realizacji 

tego programu w roku przyszłym ma się ograniczyć tylko i wyłącznie do 7 punktów. 

Program jest do dyskusji i jesteśmy otwarci na propozycje. 

 

Radny A. Tokarz – uważa, że to sformułowanie ze szczególnym uwzględnieniem jest 

dobre i otwiera katalog spraw.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 głosowało 17 radnych. 

głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 132/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt 16. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016r. 

 

Przewodniczący GKPA J. Krakowian – poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach komisji  

W imieniu Burmistrza poprosił o wprowadzenie autopoprawki w załączniku 2  

Harmonogram działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych w Gminie Kłobuck na rok 2016 w zakresie zapisu § 3 pkt 6 

Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie 

organizacji zajęć ogólnodostępnych poprzez wykreślenie zapisu pkt 6 a kwotę 

5.000,00zł z przeznaczyć do rezerwy do dyspozycji Burmistrza.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy zostały zabezpieczone środki na dożywiania dzieci z 

rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – odpowiedziała, że zostały zabezpieczone środki 

finansowe na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym i innymi patologiami w kwocie 16.000,00zł. W tym roku wszystkie 

przeznaczone środki finansowe zostały już wykorzystane na dożywianie dzieci w 

szkołach  

 

Radna D. Kasprzyk – zgłosiła wniosek o przesunięcie kwoty 5.000,00zł z rezerwy 

burmistrza na działalność Biblioteki z przeznaczeniem na zakup komputera do  

prowadzenie zajęć z obsługi komputera czy nauki języka obcego dla rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami.  

 

Radny M. Woźniak – zapytał, dlaczego w harmonogramie w Rozdziale III pkt 5 

została pominięta miejscowość Biała  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – powiedział, że nie widzi żadnych przeszkód, aby  

miejscowość Biała została dopisana do Programu. Zwrócił uwagę, że doświadczenie 

pokazuje, że wpisanie w program jednym pomaga drugim przeszkadza. Ponieważ 

nie wszystkie organizacje są tak dobrze zorganizowane, że nie mają problemu z 

rozliczeniem dotacji, a co jest dość trudne do rozliczenia, więc czasami jest lepiej 

pokryć koszty z rezerwy bezpośrednio z konkretnego wydatku niż przystąpienie do 

konkursu o kwotę 1.500,00zł Dokumentacja nie jest mniejsza niż dotacja na 

15.000,00zł. Zaznaczył, że Biblioteka jest jednostką budżetową i ma swój budżet i 

ramach tego budżetu może wnioskować o dodatkowe środki na doposażenie 

placówki i nie koniecznie musza być to środki finansowe z tego programu. 

Natomiast dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym mają zapewniony 

dostęp do nauki korzystania z komputera na lekcjach informatyki w salach 

komputerowych w szkołach.  

 

Dyrektor Biblioteki M. Wypych – poinformowała, że biblioteka z Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ostatnich latach 

pozyskiwała środki w wysokości 500,00 - 800,00zł, która przeznaczała na zakup gier 

planszowych czy audio buki. Biblioteka posiada czytelnie internetową, w której były 

prowadzone kursy indywidualne dla seniorów Uniwersytetu III Wieku, które 

cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Niemniej jednak zakupione 10 lat 

temu komputery z ogólnopolskiego Programu na dzień dzisiejszy się już zużyły, a 

jeden nich nie nadaje się już do naprawy. Dlatego zostały poczynione zostały 
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starania w kierunku pozyskania nieco większej kwoty niż 800,00zł większej kwoty, 

która można było przeznaczyć na zakup komputera.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – wyjaśniła, że w podziałce klasyfikacyjnej programu nie może 

się znaleźć paragraf dotacyjny dla biblioteki niemniej jednak to zadanie mogłoby 

pośrednio być zrealizowane, gdyby komputer lub inny sprzęt został zakupiony 

przez urząd i został przekazany bibliotece w nieodpłatne użyczenie.   

 

Radna D. Kasprzyk – poprosiła o wycofanie wniosku. 

Zgłosiła wniosek o zwiększenie kwoty o 1.500,00zł w paragrafie II pkt. 1 

Prowadzenie profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej działalności przez 

Bibliotekę Publiczną w Kłobucku poprzez przesuniecie środków z Paragrafu III 

Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych pkt 5. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że w ostatnim czasie zwrócił się do 

dyrektorów placówek o wskazanie potrzeb na najbliższy rok, więc uważa, że ta 

potrzeba została wskazana przez Dyrektora Biblioteki, więc nie widzi przeszkód, aby 

ten sprzęt został zakupiony z budżetu gminy w ramach dotacji dla jednostki, a nie z 

funduszu alkoholowego. W kwestii zwiększenia środków dla biblioteki  

zaproponował zwiększenie obecnej kwoty 800,00zł do kwoty 1.500,00zł poprzez 

przesunięcie kwoty 700,00żł z rezerwy Burmistrza.  

Zgłosił autopoprawkę dotycząca poprawy zapisu kwoty w paragrafie II pkt. 1 

Prowadzenie profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej działalności przez 

Bibliotekę Publiczną w Kłobucku na kwotę 1.500,00zł, a zapisie paragrafu VI 

Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i 

rozwiązywanie problemów alkoholowych na kwotę na 40.000,00zł.  

 

Radna D. Kasprzyk – poprosiła o wycofanie wniosku. 

 

Radny W. Dominik – poprosił o rozważenie możliwości przeniesienia kwoty 

5.000,00żł przekazanej do rezerwy do paragrafu II pkt. 2 Realizacja działalności 

edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć muzycznych stanowiących ofertę organizacji 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, która mogłaby zostać wykorzystana przez 

Stowarzyszenie Wieniawa czy Zajawka. Zwrócił uwagę, że na działalność sportową 

przekazywane jest  60% budżetu z Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016r, gdy na działania kulturalne przekazane jest 

0,6%. 

 

 Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że rezerwa daje możliwość wspierania różnych 

podmiotów i przedsięwzięć nie koniecznie w drodze konkursu, ale w ramach 

wsparcia drobną kwotą czy poprzez pokryciem części kosztów, które bez tej kwoty 

nie byłyby możliwe do zrealizowania. Przyznał, że za słuszne spostrzeżenie, aby 
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więcej środków było angażowane w kulturę. Zwrócił uwagę, że w przyszłym roku 

planowane jest wzmocnienie pod tym kątem MOK poprzez stworzenie dobrych 

godnych warunków do pracy dla młodzieżowych grup artystycznych działających 

społecznie.  

 

Radny W. Dominik – dodał, że zwrócił uwagę, gdyż rażąca jest dysproporcja między 

wspomaganiem działań dotyczących sportu a marginesowaniem działań 

dotyczących kultury, aby móc minimalnie przechylić szalę na inną niż sportowa. 

Uważa, że pojawił się niefortunny zapis zajęć muzycznych, gdyż mogą to być innego 

rodzaju zajęcia. Realizacja działalności edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć 

stanowiących ofertę organizacji czasu wolnego, pod co można podpisać wszystko.  

 

Radny J. Soluch – ma nadzieję, że pozostawiona tak duża rezerwa ponad 10% całego 

Programu pozwoli burmistrzowi na uwzględnienie zgłaszanych w dniu dzisiejszym  

potrzeb, czy zgłaszane na bieżąco przez mieszkańców i radnych. Zwrócił uwagę, aby 

w przyszłości w zapisach Programu były określone szczegółowo, jaka jednostka 

organizacyjna będzie brała udział w realizacji danego zadania. Poprosi o poprawę 

zapisu numeracji w paragrafie III. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, jaki jest procentowy średni udział korkowego w 

budżetach rocznych klubów sportowych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że również trzeba docenić nie tylko 

sponsorów, ale również te osoby, które wkładają własną prace jako wolontariusze, 

których praca jest nie obliczalna. Uważa, że jeśli chcemy utrzymać klub na 

odpowiednim poziomie będzie to proporcja 70 do 30, gdzie 30% będą stanowiły 

środki gminne, a 70 % będą to środki pozyskane przez klub. 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r głosowało 19 

radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 133/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu  

Narkomanii na 2016r. 

 

Przewodniczący GKRPA  J. Krakowian – poinformował, że Program o 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016r został omówiony na posiedzeniach komisji. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu o 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016r głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 135/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.18. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że zgodnie z ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy dokonuje w drodze 

uchwały wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty. Obowiązująca od dnia 11 lutego 2015r 

uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku określa stawkę na poziomie 15,00 zł i 10,00 zł w 

przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.  

W związku z tym, że  w dniu 2.10.2015r. w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa z firmą PZOM STRACH, która będzie obowiązywała od 

stycznia 2016 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck została 

zaproponowana nowa stawka w wysokości 8,00zł jeżeli odpady komunalne zbierane 

będą w sposób selektywny oraz 15,00 zł w przypadku nieselektywnej zbiórki 

odpadów. Określając wysokość stawki oprócz kosztów odbierania odpadów 

komunalnych należy wziąć pod uwagę koszty funkcjonowania całego systemu, w 

tym: 

- utrzymanie PSZOK, 

- obsługę administracyjną systemu, 

- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami  

   komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 

koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania. Natomiast zróżnicowanie stawki ma na celu 

zachęcenie mieszkańców do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.  
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Projekt uchwały w dniach 3-12 listopada 2015r. został poddany konsultacjom z 

organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i 

opinie. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch - powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu/. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 136/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r.  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

  

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy 

Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że przez gminę może 

zostać złożyć wniosek do wojewody śląskiego o nieodpłatne przekazanie gminie 

gruntu, które stanowiły własność Skarbu Państwa motywując realizacją zadań 

własnych Np.(urządzenie ścieżki rowerowo – edukacyjnej. Projekt uchwały dotyczy 

nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w granicach 

administracyjnych gminy Kłobuck, które stanowią teren po byłej kolejce 

wąskotorowej. W uzasadnieniu do projektu uchwały zostały wskazane nr działek i 

powierzchnie gruntów już przez gminę przyjętych. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie na własność Gminy Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w 

Kłobucku głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 137/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt 20.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Kłobuck na lata 2014-2017. 

 

 Kierownika Wydziału GPN A. Jagielska – poprosiła o wprowadzenie autopoprawki 

polegającej na dopisaniu w § 1 pkt 5 w brzmieniu wskazaną na stronie 48 Programu 

ilości stanowisk archeologicznych z liczby „151” zastępuje się liczbą „157”. 

Poinformowała, że w myśli art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami 

gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje rada gminy. Gminny Program 

opieki nad zabytkami gminy Kłobuck na lata 2014-2017 został uchwalony przez 

radnych poprzedniej kadencji uchwałą nr 443 /XLV/2014 z 12.08.2014r. W związku z 

pismem Śląskiego Konserwatora Zabytków Katowicach przesyłającym 

zaktualizowany wykaz stanowisk archeologicznych będących w Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków. Zarządzeniem Burmistrz w Gminnej Ewidencji Zabytków 

Gminy Kłobuck zostały wprowadzone zmiany, polegające na założeniu 6 kart 

adresowych zabytków nieruchomych. Wobec powyższego proponuje się dokonanie 

zmiany w Gminnym Programie Opieki nad zabytkami w Kłobucku polegających na 

dopisaniu ich w tekście programu i załączniku. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, na czym konkretnie polega Program Opieki nad 

Zabytkami i czy ujęty w rejestrze Kościół Św. Marcina w Kłobucku w ostatnich 

latach był on objęty opieką oraz czy w rejestrze ujęta została kapliczka przy ul. 

Ogrójcowej w Kłobucku.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że kapliczka została 

włączona do rejestru.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że istnieje możliwość wsparcia Kościoła Św. 

Marcina środkami z Funduszy Unijnych. Uważa, że urząd wspólnie z Proboszczem 

Parafii Św. Marcina mógłby podjąć współpracę przy powstaniu Izby Pamięci Jana 

Długosza.  
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 138/ XVI// 2015 z dnia 30.11.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.21.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny W. Ściebura – zapytał czy zamknięty w ostatnim czasie most w Kamyku, 

który prawdopodobnie uległ zniszczeniu przy budowie kanalizacji sanitarnej został 

zaplanowany do remontu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że most został zamknięty, ponieważ 

zagrażał bezpieczeństwu, dlatego też w pierwszej kolejności będzie zachodziła 

konieczność wykonania pełnej ekspertyzy by sprawdzić czy gmina będzie w stanie 

go na tyle wyremontować by został przywrócony ruch samochodowy do 3,5t. 

Zaznaczył, że dopiero na podstawie wykonanej ekspertyzy zostanie podjęta decyzja, 

jakie zostaną podjęte działania.  

   

Radny M. Strzelczyk – zapytał, kiedy zostanie uzupełniony i wyremontowany na ul. 

Sienkiewicza w Kłobucku odcinek drogi po rozburzonym budynku. Poprosił o 

wyrównanie nawierzchni drogi ul. 17 stycznia łączącą drogę krajową z drogą 

powiatową. Droga wykorzystywana jest jako objazd bardzo często zamkniętego 

przejazdu kolejowego.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że poprawa nawierzchni ul. 17 stycznia 

zostanie rozeznana. W odniesieniu do uzupełnienia brakującego odcinka 

nawierzchni ul. Sienkiewicza w Kłobucku odpowiedział, że przez dyrektora ZDiGK 

zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe. Najniższą ofertę cenową złożyła 

firma, która wykonywała ul. Długosza. Niemniej jednak z uwagi na pewne 

opóźnienia związane z odbiorem z Wodociągami nie udało się zrealizować tego 

zadania. Zaznaczył, że na pewno jak tylko pozwolą warunki pogodowe firma 

przystąpi do uzupełnienia brakującego odcinka drogi.  

 

 Radny Z. Bełtowski – poprosił o usunięcie spróchniałych drzew zagrażających 

bezpieczeństwu przy ul. Parkowej i Jana Pawła II w Białej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w tej kwestii powinien zostać złożony 

wniosek o wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, aby to była inicjatywa 

mieszkańców sołectwa. Wniosek zostanie przesłany do Starostwa i wówczas zostanie 

podjęta decyzja czy drzewa zostaną wycięte, czy też tylko zostaną ogłowione 

poprzez dokonanie przycinki gałęzi.  
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Radny Z. Bełtowski – odpowiedział, że nie będzie zwoływał zebrania mieszkańców, 

aby sołtysowi mieszkańcy opiniowali, które drzewo trzeba usunąć.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie trzeba zwoływać zebrania 

wiejskiego wystarczy, że zbierze się rada sołecka, która złoży taki wniosek do 

ZDiGK, który zostanie przekazany do Starostwa.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – w odniesieniu do wypowiedzi Radnego M. 

Strzelczyka poinformował, że jak warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie 

brakującego odcinka drogi ul. Sienkiewicza w Kłobucku odcinek zostanie wykonany 

w przyszłym roku. 

 

Rady A. Sękiewicz – poinformował, że w dniu 5.11.2015r odbyło się zebranie 

mieszkańców Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Spokojnej, na którym poruszony 

został temat budowy parkingu naprzeciwko bloków, gdzie zostały wskazane dwa 

miejsca jedno, gdzie zachodziła by konieczność usunięcie drzew, a drugie pomiędzy 

istniejącymi drzewami. Pismo w tej sprawie zostało złożone na posiedzenie komisji 

Budżetu zapytał, jaką ma udzielić odpowiedź mieszkańcom tej wspólnoty skoro to 

pismo nie było rozpatrywane na posiedzeniu komisji i nie została podjęta żadna 

decyzja. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że pismo zgodnie z kompetencją zostało 

przekazane do ZDiGK. Poinformował o napotkanych trudnościach przy 

rozwiązywaniu problemu z kanalizacją, kiedy organizacja czegokolwiek na tym 

terenie wiązała się z rozwiązaniami proceduralnymi, gdyż nie było można wchodzić 

na prywatny teren, który jest własnością wspólnot. Wobec powyższego uważa, że 

podobnie problem może być z terenem pod zorganizowanie parkingu.  

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do zgłoszonej interpelacji odnośnie 

finansowania jednostek pomocniczych, na którą uzyskał odpowiedź, że zostanie 

przygotowana uchwała zmieniająca uchwałę dotycząca ustalenia zasad gospodarki 

finansowej jednostek gminnych. Uważa, że taka zasady powinny być przygotowane 

w ramach uchwały budżetowej, gdyż one będą regulowały sposób wydatkowania 

środków finansowych przez jednostki pomocnicze. Przypomniał, że Radca Prawny 

w dniu 15.09.2015 w opinii prawnej poparł wniosek o zmianę uchwały poprzez 

wyraźne podzielenie kompetencji na organy uchwałodawcze w postaci zebrania 

mieszkańców czy zebrania wiejskiego i organ wykonawczy w postaci sołtysa i 

zarządu osiedla. Poprosił o przygotowanie takiej uchwały jeszcze przed 

uchwaleniem budżetu by rada miała możliwość odniesienia się do tej propozycji. W 

odniesieniu do zasad przyznawanego stypendium przez Burmistrza Kłobucka dla 

najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców z gminy Kłobuck uważa, że 

uchwała na podstawie, której udzielane są stypendia nie posiada podstawy prawnej 

dlatego, że w podstawie prawnej tej uchwały jest powołana ustawa o kulturze 
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fizycznej, która przestała obowiązywać w 2010r. gdyż została zastąpiona ustawą o 

sporcie. W oparciu o orzeczenie Nadzorcze Wojewody Częstochowskiego, który 

uchylił uchwałę zmieniającą z roku 2014 i wskazał szereg przepisów, które 

umożliwiają udzielanie stypendiów uczniom i studentom poinformował, że swoje 

propozycje i wnioski przekaże na piśmie, ponieważ uważa, że sprawa jest warta 

uregulowania, ponieważ na dzień dzisiejszy jedyną podstawą prawną tej uchwały 

jest ustawa o samorządzie gminny, która nie może być samodzielną podstawą 

prawną do uchwalania prawa miejscowego.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do zmian statutowych jednostek 

pomocniczych odpowiedział, że te zmiany generalnie nie mają związku z uchwałami 

okołobudżetowymi, ponieważ fundusze sołeckie czy fundusze osiedli nie ulegają 

zmianie, gdyż zmiana dotyczyłaby tylko kwestii dysponowania tym funduszem. 

Zaapelował, aby statut był poddany konsultacjom, aby również był zaopiniowany 

przez rady sołeckie i osiedlowe. Doskonale rozumie intencję radcy prawnego, że 

dysponowanie środkami szczególnie osiedlowymi będzie to bardziej przejrzyste, bo 

tam nie ma funduszy sołeckich. Sołectwa, które korzystają z funduszu sołeckiego 

mają obowiązek zwołania zebrania wiejskiego, które decyduje o podziale środków z 

tego funduszu. Zwrócił uwagę, że Ustawodawca proponował wprowadzenie tego 

sposobu podziału do rad osiedli, co w zasadzie rozwiązałoby ten dylemat całkowicie 

bez konieczności zmiany statutu. Niemniej jednak istnieje też kwestia praktycznego 

funkcjonowania, gdy zachodzi konieczność dyspozycji środków z funduszu 

sołeckiego czy osiedla w trybie pilnym poprzez zwołanie zebrania mieszkańców do 

podjęcia danej decyzji i wprowadzenia jej w życie, więc w tej sytuacji te zebrania 

musiałyby podejmować również decyzje odnoszące się do kwoty kilkuset złotych.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – w kwestii stypendium przyznała, że jest to słuszna uwaga 

radnego. W roku 2014 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania 

stypendium Burmistrza Kłobucka i którą to uchwałą uchylono uchwałą z 2010r. 

Jednakże Organ Nadzoru Prawnego uchylając przyjętą przez Radę uchwałę z 2014r 

pozostawił w obiegu prawnym uchwałę z 7.09.2010r w sprawie udzielania 

stypendium w oparciu, o którą Komisja stypendialna przydzielała stypendia po 

rozpatrzeniu złożonych wniosków.  

 

Radny W. Dominik – uzupełnił, że w złożonym wniosku posiłkując się orzeczeniem 

wojewody wskazał również podstawy prawne z przepisów szczególnych. Dlatego 

też uważa, że powinny być, co najmniej trzy uchwały, dlatego, że inna podstawa 

prawna i inne regulacje ustawowe nie dają możliwości ich rozwiązania jednym  

regulaminem. Uważa, że wniosek jest na tyle pilny, że jedna z sugestii wojewody 

była taka, że stypendia tzw. naukowe powinni rozdzielać dyrektorzy szkół. W 

związku z tym może to mieć wpływ na kształt budżetu, gdyż będzie zachodziła 

konieczność zabezpieczenia w budżecie takich środków dla konkretnych jednostek 

oświatowych gminy.   
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W odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza powiedział, że nie chodziło o zmianę 

statutów jednostek pomocniczych tylko o uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy. Uważa, że zgodnie z jego 

opinią w tym momencie popartą opinią Radcy Prawnego zgodnie z prawem 

powinien być również wyraźny podział w jednostkach pomocniczych na organ 

wykonawczy i organ uchwałodawczy. Wydatkowanie środków finansowych 

pozostających w dyspozycji jednostek pomocniczych powinno być w oparciu o 

uchwałę zebrania ogólnego mieszkańców czy zebrania wiejskiego, a realizowane i 

wykonywane przez sołtysa czy zarząd osiedla. Dzisiaj prowadzimy dyskusję na 

innych płaszczyznach, co byłoby wygodniej i łatwiej realizować, a co jest zgodne lub 

niezgodne z prawem. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie chce wchodzić w kompetencje rady, 

gdyż tylko wyraził swoją opinię w kontekście, aby wziąć pod uwagę kwestie 

praktyczne, bo jeśli się nie da wówczas będzie to dotyczyło każdej kwoty 

wydatkowanej. Natomiast z drugiej strony, jeżeli do tej pory było to niezgodne z 

prawem to, należy zadać pytanie, przez kogo zostało to parafowane. Mówienie, 

dzisiaj, że jest to niezgodne z prawem, wiąże się z tym, że wszystkie podjęte decyzje 

były podjęte bezprawnie jak również wszystkie rady i fundusze sołeckie. Zwrócił 

uwagę, że według nowej uchwały zarząd osiedla nie będzie miał wiele do 

powiedzenia oprócz wprowadzenia w życie środków zadysponowanych na zebraniu 

mieszkańców. Zaznaczył, że również trzeba zwrócić uwagę na znikomą frekwencję, 

jaka jest na zebraniach wiejskich i osiedlowych. Natomiast osobiście nie chce 

wypowiadać się za prawników niemniej jednak nie zgadza się z tym, że ta sama 

decyzja kiedyś była dobra i funkcjonowała, a dzisiaj zachodzi konieczność jej 

zmiany, bo jest niezgodna mimo, że też była opiniowana przez fachowców.  

 

Radca Prawny W. Balas – w uzupełnieniu, poinformowała, że uchwała przez 

wojewodę nie została uchylona od strony formalnej, więc należy domniemywać, że 

w ówczesnym czasie uchwała została podjęta zgodnie z prawem. W kwestii podjęcia 

nowej uchwały zwróciła uwagę, że bardzo ważne jest to, co powiedział Burmistrz, 

aby wziąć pod uwagę praktyczne strony. 

 

Radny W. Dominik – wyjaśnił, że ta uchwała nie jest niezgodna z prawem jest tylko 

nieprecyzyjna. Dlatego też wnioskował o zmianę uchwały, aby został sprecyzowany 

zapis, aby wnioski do burmistrza były kierowane przez sołtysów czy zarządy osiedla 

w oparciu o podjętą uchwałę zebrania mieszkańców. W odniesieniu do frekwencji na 

zebraniach uważa, że ta frekwencja ulegnie zwiększeniu, jeśli zostanie mieszkańcom 

dana możliwość decydowania o wydatkowaniu środków pozostających w 

dyspozycji sołectw czy osiedli. 

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – uważa, że również należy wziąć pod uwagę warunki 

jakie mają jeszcze poszczególne sołectwach czy osiedlach, gdzie brakuje 
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pomieszczenia do zorganizowania zebrania mieszkańców, więc zwoływanie w ciągu 

roku kilku zebrań byłoby bardzo kłopotliwe. Zarząd Osiedla mógłby się zebrać w 

małym pomieszczeniu i poprzez podjęcie uchwały rozdysponował środki. Osobiście 

przychyla się do propozycji Radnego W. Dominika, ale będzie to bardzo trudne w 

rzeczywistym wykonaniu dla niektórych sołectw czy osiedli. 

 

Radna D. Kasprzyk – poruszyła następujące sprawy: 

-  zapytała, czy zaplanowana została wymiana krzeseł w sali kinowej w MOK.  

-  poprosiła o sprawdzenie zasadności wyznaczenia przejście dla pieszych na drodze  

   gminnej ul. Długosza w Kłobucku na wysokości „Rossmana”, 

-  poprosiła o wyznaczenie dodatkowego miejsca do parkowania dla osoby 

   niepełnosprawnej na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku.  

-  poinformowała, że z uwagi, że nie został zaplanowany w przyszłym roku II etap 

   budowy ul. Witosa poprosiła o przeprowadzenie przeglądu odcinka drogi od 

   zakrętu do przepompowni. Zwróciła uwagę, że rosnące drzewa przy 

   przepompowni zostały już usunięte ale pozostałą jeszcze do poprawienia 

   nawierzchnia drogi na odcinku 5-10m od zakrętu do przepompowni, gdzie obecnie  

   są duże kałuże, a gdy zamarzną stworzy się bardzo duże niebezpieczeństwo.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że projekt ul. Długosza został wykonany 

dużo wcześniej do każdego projektu projektant ma obowiązek przedstawić 

organizacje ruchu, która jest również konsultowana z policją, więc na pewno spełnia 

pewne wymogi i przepisy, co jednak nie znaczy, że te przepisy są zgodne z praktyką 

i funkcjonowania tego przejścia czy tej organizacji i nie można w tym projekcie 

zainterweniować, aby było praktycznie i bezpiecznie. Przytoczył przykład, gdzie 

organizacja ruchu poprzez namalowanie ciągłej linii uniemożliwiała wjazd na 

posesje jednemu z mieszkańców. W kwestii dodatkowego miejsca parkingowego 

odpowiedział, że przepis mówi wyraźnie, że na 60 miejsc parkingowych niezbędne 

jest wyznaczenie minimum dwóch miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych. W odniesieniu do ul. Witosa odpowiedział, że z czasem będą 

starać się ją wyremontować by była ona na tyle przejezdna jak pierwszy odcinek. 

 

 Radny A. Tokarz – poprosił o informacje odnośnie; 

- realizacji budowy lodowiska na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku, 

- chodników na ul. 9 Maja, Harcerskiej i Przechodniej w Kłobucku.  

W odniesieniu do dysponowania limitem finansowym na osiedlach uważa, że 

można to rozwiązać na zasadzie analogii tak jak jest to robione przy uchwałach 

budżetowych poprzez uzyskanie ze strony zebrania mieszkańców upoważnienia dla 

zarządu osiedla do dysponowania tym limitem.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w budowę lodowiska zaangażowane są 

trzy jednostki. Głównym ciężarem obarczony został OSiR w Kłobucku. Natomiast 

koszt wynajęcia lodowiska stanowi kwotę 92.000,00zł, ponieważ udało się uzyskać z 



 

 31 

najtańszej oferty 103.700,00, zł bonus w wysokości ponad 11.000,00zł. W kwestii 

dotyczącej funkcjonowania lodowiska odpowiedział, że został już przygotowany 

zespół ludzi do jego obsługi, ponadto zostały już zakupione dwa drewniane domki a 

dodatkowo planowany jest zakup dwóch straganów, które zostaną wykorzystane   

przy zorganizowaniu jarmarku świątecznego. Całości będzie zarządzana przez OSiR. 

Do kosztów dochodzą również koszt związany z jego otwarciem, które odbędzie się 

w dniu 6.12.2016r. Dla mieszkańców planowana jest wprowadzenie opłaty wysokość 

2,00zł i 1,00zł dla młodzieży szkolnej. Natomiast w okresie ferii zimowych dla 

uczniów z naszych szkół planowane jest bezpłatne użyczenie. Z uwagi, że na 

wyposażenie wypożyczalni otrzymamy 100 par łyżew będzie istniała możliwość ich 

wypożyczenia za 5,00zł lub ich naostrzenia za 8,00zł. Lodowisko będzie  

funkcjonowało codziennie w godzinach od 1000 do 2200. Obecnie trwają 

przygotowania związane otwarciem, w co włączył się MOK. Natomiast aby to 

otwarcie nabrało charakteru świątecznego przygotowywane są paczki i 

niespodzianki dla dzieci. 

W kwestii chodników odpowiedział, że remont tych chodników został zlecony z 

uwagi, że były w bardzo złym stanie Wstępnie planowane było tylko ich prze 

brukowanie, aby materiał został ponownie wykorzystany. Niemniej jednak z uwagi, 

że kostka była na tyle zniszczona nie nadawała się do ponownego ułożenia. Wobec 

powyższego została podjęta decyzja o wymianie kostki, zostały zwiększone koszty 

materiałowe, a koszty robocizny pozostały na tej samej wysokości, w jakiej były 

przewidziane wcześniej. Dodatkowo zostało zlecone wykonanie schodów i 

podjazdów do budynków mieszkalnych. Zaznaczył, że kostka z rozbiórki zostanie 

przez ZDiGK wykorzystana do innych celów.  

W odniesieniu do dysponowania limitem finansowym na osiedlach odpowiedział, że 

taka propozycja mogłaby być rozwiązaniem dla tego rodzaju problemu. Zwrócił 

uwagę, że nie ma tego problemu na funduszach sołeckich, gdzie mieszkańcy 

wchodzą w fundusz sołecki i gro środków rozdysponowywane jest przez zebranie 

wiejskie, a do dyspozycji zarządu pozostaje kilkutysięczna kwoty, która 

wykorzystywana jest w ciągu roku na drobne inwestycje. Natomiast gorzej jest w 

osiedlach, gdzie tego funduszu nie ma.   

 

Radny A. Nowak – zapytał, czy w okresie zimowym przy dodatnich temperaturach 

zostały zaplanowane drobne naprawy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej tj. 

ul. Podleśnej, Równoległej i na Brody Malina.  

Zapytała, jakimi kierowano się przesłankami, że nie został ustalony podatek od 

psów, którego naliczenie dało by do myślenia, aby zająć się tymi zwierzętami.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że należy przeanalizować naprawę dróg 

szutrowych w innej technologii, aby był to sposób praktyczny i nie był chwilowym 

zabezpieczeniem pewnych potrzeb. Obecna naprawa dróg, poprzez kolejne 

nawiezienie tłucznia wymieszanego z gliną nie daje gwarancji, że droga po 

większych opadach będzie nadal przejezdna. Przytoczył przykład Przystajni, która w 



 

 32 

nowej technologii wyremontowała 4 km odcinka drogi za 95.000,00zł, której naprawa 

nie będzie konieczna przez dłuższy okres czasu. Uważa, że również w naszej gminie 

będzie zachodziła konieczność zmiany technologii naprawy dróg, które mają 

nawierzchnię szutrowo- tłuczniową tak, aby te nawietrznie zostały utwardzone, były 

równe i żeby nie kurzyły. Natomiast, jeśli będą konieczne naprawy bieżące drogi 

Dyrektor ZDiGK na pewno będzie miał zabezpieczone środki na naprawy bieżące. 

W odniesieniu do podatku od psów odpowiedział, że podatek nie został ustalony z 

uwagi na znikomą ściągalność tego podatku, którego wpływy nie pokrywały 

kosztów poboru podatku.  

 

Radny J. Soluch – zwrócił uwagę, że trzeba było zmiany władzy, aby została 

zaproponowana możliwość zmiany technologii naprawy dróg, o której zmianę 

osobiście postulował od 6 lat. Poinformował o złym stanie nawierzchni drogowej 

ulicy Olszowiec i Spacerowej na Kopcu.  

W kwestii naliczenia podatku od psów przyznał, że była niska ściągalność tego 

podatku niemniej jednak uważa, że taki podatek należy uchwalić, aby zwrócić 

uwagę społeczeństwu na istniejący problem. Natomiast ściągalność można 

podwyższyć za pośrednictwem sołtysów.   

Odnośnie miejsc parkingowych na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku uważa, że z 

uwagi, że kończy się okres trwałości projektu należy rozważyć możliwość 

wprowadzenia czasowego parkowania poprzez zamontowanie parkomatów, który 

rozwiązałby również problem związany z parkowaniem pojazdów na Rynku przez 

pracowników Urzędu Skarbowego czy Starostwa.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że można powrócić do rozmów odnośnie 

podatku od psów. W kwestii propozycji systemu płatnego parkowania 

odpowiedział, że koszt jednego parkomatu wynosi około 100.000,00zł i dodatkowo 

musi zostać zatrudniona osoba do przeprowadzania kontroli uiszczenia opłat. Na 

Rynku Jana Pawła II parkuje około 60 samochodów. Niemniej jednak przy Rynku 

działają również firmy i nie można mówić, że jest problem z zaparkowaniem w 

godzinach południowych, bo on również istnieje w godzinach popołudniowych. W 

tej sytuacji wprowadzenie na Rynku Jana Pawła II systemu płatnego parkowania dla 

przedsiębiorców i ich klientów też nie będzie szczęśliwym rozwiązaniem. Przytoczył 

przykład sposobu pobierana opłaty parkingowej w dni targowe na parkingu przy 

targowisku miejskim w Kłobucku, z którego są duże wpływy. Uważa, że ten system 

opłaty parkingowej można byłoby rozważyć, ale żeby on funkcjonował w kilku 

miejscach na terenie miasta, aby istniał sens obsługi tego systemu. Zwrócił uwagę, że 

będzie jeszcze mniej miejsc parkingowych po przebudowie ulicy 11 Listopada,  kiedy 

zostaną wyznaczone wzdłużne parkowania. Niemniej jednak kwestia płatnego 

parkowania pozostaje do przeanalizowania.   

 

Radny Z. Bełtowski – poinformował, że będzie przeciwny wprowadzeniu płatnego 

parkowania. W nawiązaniu do frekwencji na zebraniach wiejskich w Białej  
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przypomniał, że dawniej, kiedy zebrania wiejskie odbywały się w Remizie 

Strażackiej w Białej, która została wybudowana przez mieszkańców frekwencja na 

zebraniach była wyższa. Natomiast od czasu, kiedy przez ówczesnego burmistrza 

została podjęta decyzja, aby zebrania wiejskie w Białej odbywały się w sali 

gimnastycznej frekwencja bardzo się zmniejszyła, ponieważ mieszkańcy uznali, że 

nie będą uczestniczyć w zebraniach, gdyż na sali nic nie słychać. Mimo, podjętej 

uchwały na zebraniu wiejskim o ponownym organizowaniu zebrań w remizie nie 

udało się tego załatwić. 

W kwestii wysokości odpisu sołeckiego uważa, że odpis powinien być ustalany od 

jednego mieszkańca.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że różnica polega na tym, że szkoła jest w 

dyspozycji gminy, a remiza jest w dyspozycji organizacji społecznej, więc chciałby 

być ostatnią osobą, która ingerowałaby mocno w organizacje społeczną i decydował, 

o tym, co ma się odbyć w ich placówce. Natomiast, jeśli mieszkańcy narzekają na złą 

akustykę ma nadzieje, że po planowanym remoncie sytuacja się zmieni.   

W odniesieniu do funduszu sołeckiego odpowiedział, że zgodnie z ustawą, kiedy 

wchodzi się w fundusz sołecki małe sołectwa zyskują. Natomiast jeśliby gmina nie 

weszła w fundusz sołecki wówczas środki sołeckie byłyby dużo niższe. Małe 

sołectwa zyskują, gdyż w poprzedniej kadencji wywalczono, aby z 30% odpisu 

Funduszu sołeckiego w 40% wracał jako dodatkowy bonus do tych sołectw, aby to 

sołectwo nie traciło środków, które miało do tej pory, bo one są wyrównywane 

poprzez przyznanie dodatkowych środków z odpisu sołeckiego z budżetu państwa. 

Ustawodawca mówiąc o wzmocnieniu małych sołectwa jak Niwa czy Broda Malina 

chciał, aby te sołectwa z niewielkim Funduszem Sołeckim można było włączyć do 

aktywizacji mieszkańców do działalności społecznej. Zwrócił uwagę, że w projekcie 

planu budżetu zostało przesunięte do Funduszy Sołeckich ponad 170.000,00zł jako 

dodatkowe środki, czyli jako uzupełnienie oczekiwań sołectw w stosunku do 

faktycznych kosztów zaplanowanych zadań. W każdym przypadku dotyczącym 

funduszy sołeckich musi być wsparcie, ponieważ żaden fundusz sołecki nie 

zrealizuje zdania w 100%. Uważa, że środki finansowe z funduszu sołeckiego nie 

tylko powinny wzmocnić budżet ogólny, ale też pokazać, że dzięki zebraniu 

wiejskiemu i dzięki głosowaniu na konkretne zadanie to zadanie ma silny mandat 

mieszkańców do jego zrealizowania.   

 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, jaki jest aktualny stan odnośnie zagospodarowania 

terenu wokół marketu Netto w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że teren wokół Netto nie jest własnością 

gminy. Gmina ma jedynie obowiązek do wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

Inwestor zwrócił się z wstępną propozycją planów budowy sklepu budowlanego. 

Poinformował, że inwestor od właściciela tego terenu chce pozyskać teren pomiędzy 

budynkami Netto, a budynkiem starego Dworca PKS, na którym planuje budowę 
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sklepu budowlanego, Natomiast po lewej stronie od budynku dworca planowane 

jest centrum Handlowe Tęcza. Niemniej jednak pomiędzy tymi budynkami jest teren, 

którego właścicielem jest Polomarket. Zwrócił uwagę, że problem tego terenu polega 

na tym, że po przejęciu tego terenu przez Netto został podzielony na działki i 

odstąpiono od poszczególnych inwestorów, a zapis w tych umowach, że jeżeli 

inwestor na tej działce wybudowałby market spożywczy zapłaci 10mln zł karę, więc 

żaden inwestor inny niż sklep typu Biedronka czy Netto nie może powstać.  

Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie wpłynął jeszcze wniosek o wydanie warunków 

zabudowy, gmina ma możliwości do zablokowania czy wstrzymania inwestycji 

wtedy, kiedy jest dysponentem nieruchomości, a nie kiedy jest tylko instytucją 

wydającą warunki, gdzie są one zgodne z prawem. Zwrócił uwagę, że Firma 

KONCERN jako właściciel tego terenu już 2009r wystąpiła o warunki zabudowy na 

budowę dwóch pawilonów każdy o pow. 1.000m.   

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – dodała, że teren po byłym PKS został 

podzielony i zbyty przez przedsiębiorstwo państwowe. Zwróciła uwagę, że w 

różnych latach na ten teren było wydanych kilka decyzji ustalających warunki 

zabudowy. Jedna z tych decyzji została wydana na budowę dwóch pawilonów 

handlowych, z których został tylko zrealizowany jeden pawilon Netto. Natomiast 

teren,  o który wystąpiła firma jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego 

opracowanym dla śródmieścia, który zakłada przeznaczenie naszych działek 

gminnych pod zieleń parkową oraz utworzenie drogi na przedłużeniu ul. Parkowej.  

Zaznaczyła, że br. została również wydana decyzja o warunkach zabudowy na 

budowę kolejnego pawilonu bezpośrednio przy ul. Wieluńskiej od wydanej decyzji 

wniesiono odwołanie, decyzja została utrzymana przez SKO. Natomiast odwołujący 

się wniósł skargę do WSA obecnie oczekujemy na jej rozpatrzenie. 
 

Radny M. Woźniak -  poruszył następujące sprawy: 

- poinformował o swym sprzeciwie odnośnie naliczenia podatku od psów,  

- w odniesieniu do parkomatów powiedział, że również nie widzi potrzeby ich 

  wprowadzania, gdyż Kłobuck nie jest miastem tak dużym jak Częstochowa, a po  

  ich wprowadzeniu mieszkańcy zostaną obciążeni dodatkową opłatą za  

  parkowanie, z której i tak nie będzie większych zysków.    

- w kwestii targowiska uważa, że targowisko powinno przyciągać jak najwięcej osób 

   handlujących nie tylko z naszej gminy ale także z rejonu. Wobec powyższego  

   powierzchnia targowiska powinna pobyć rozbudowana na tyle, aby dana była  

   możliwość prowadzenia handlu każdej chętnej osobie. 

-  odniesieniu do zebrań sołeckich poinformował, że tylko w Sołectwie Białej 

   zebrania odbywają się w szkole na sali gimnastycznej, która ma parkiet 

   przeznaczony do grania. Doskonale rozumie i szanuje podejście Burmistrza za to,  

   że nie ingeruje w kompetencje Straży, ale nie może być tak aby OSP zawłaszczyła  

   cały budynek wyłącznie dla siebie, który przez to zawłaszczenie nie jest dostępny  

   dla ogółu mieszkańców. Dlatego też uważa, że w tej kwestii powinna zostać  
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   przeprowadzona rozmowa, która doprowadziłyby do pewnego kompromisu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski -  w odniesieniu do targowiska uważa, że targowisko w 

starym systemie nie jest dobrze zorganizowane  pod względem ustawienia, gdyż 

wiele jest pustostanów. Natomiast ma nadzieję, że nowy projekt rozwiąże ten 

problem. W kwestii straży odpowiedział, że w jeden rok nie da się rozwiązać 

problemu, który narastał przez lata. Niemniej jednak trzeba usiąść do rozmów i 

wypracować pewien kompromis, aby zabrania mogły się odbywać w remizie OSP w 

Białej. Zwrócił uwagę, że nie wie jeszcze jak długo, ale takie zebrania w szkole 

odbywają się również w Sołectwie Łobodno. 

 

Radny J. Soluch – uważa, że podatek od psów powinien być naliczany. Zwrócił 

uwagę, że będąc radnym w poprzedniej kadencji wielokrotnie słyszał, jak była 

zgłaszana konieczność posprzątania przez ZDiGK terenu po psich odchodach wokół 

bloków, o czym również bardzo często pisała prasa lokalna. Dlatego uważa, że tu jest 

jak najbardziej potrzebny podatek, aby środki pozyskane z tego podatku mogły 

zostać przeznaczone właśnie na ten cel. 

W odniesieniu do sali w remizie OSP poinformował, że ta sala jest już wynajęta, więc 

w tym przypadku zachodziłaby konieczność uiszczenia opłaty wynajmującemu za jej 

udostępnienie, a zebrania nie odbywają się w remizie, dlatego, że druga sala 

mieszcząca się na parterze jest za mała. 

 

Radna D. Kasprzyk – przypomniała, że przez Burmistrza nie została udzielona 

odpowiedź w kwestii wymiany krzeseł w MOK. 

  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przez Dyrektora MOK został złożony do 

konkursu wniosek na kwotę ponad 200.000,00zł, który dotyczy remontu sceny i 

rzeczy niezbędnych wokół niej. Niemniej jednak w niedługim czasie będzie również 

zachodziła konieczność zastanowienia się nad możliwością pozyskania środków 

potrzebnych na wymianę krzeseł, które faktycznie są już zniszczone. Na pewno 

planowany też będzie remont pomieszczeń wewnątrz budynku, poprzez 

dostosowanie ich do prowadzenia nowych zajęć.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – przypomniała, że interpelacja zgłaszana 

przez radnego powinna dotyczyć istotnych spraw gminy i mieszkańców, a 

wypowiedzi powinny być krótkie i konkretne.  

 

Radny A. Nowak – w nawiązaniu do podatku od psów poinformował, że jego 

intencja było zwrócenie uwagi na zwierzęta, którym dzieje się krzywda. Uważa, że  

zaniechanie naliczenia podatku jest równoznaczne z nie zwracaniem uwagi na ten 

problem.  
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Radny J. Kulej –w imieniu mieszkańca z ul. Szkolnej zapytał, na jakim etapie jest 

utwardzenie przedeptu łączącego ul. Szkolną z ulicą Rómmla w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na wykonanie projektu przedeptu 

zostały przeznaczone środki finansowe osiedla, który zostanie przeznaczony do 

realizacji.  

 

Radna E. Kotkowska – zwróciła uwagę, że jednym z zadań własnych gminy jest 

zabezpieczenie mieszkańców w wodę zapytała, jakie są możliwości gminy, aby jak 

najszybszym terminie woda została doprowadzona do posesji mieszkańca, który do 

dnia dzisiejszego korzysta z wody ze studni głębinowej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na terenie gminy jest kilka przypadków, 

gdzie właściciel działki występując o uzyskanie warunków zabudowy zadeklarował, 

że wodę będzie czerpał z własnej studni po czym przystępuje do realizacji budowy, a 

później o wykonanie 300m odcinka przyłącza wodociągowego w szczerym polu. 

Wobec powyższego należy zadać pytanie, kto wprowadza w błąd gminę, kiedy 

gmina nie ma prawa nie wydać decyzji o warunkach zabudowy, kiedy przez 

właściciela działki zostało zadeklarowane, że pobór wody będzie z własnego źródła.  

Zaznaczył, że jest jeden budynek wynajęty mieszkańcom przy OSiR w Kłobucku, 

gdzie występuje racjonalny problem z brakiem wody, więc w to miejsce woda jest 

dowożona przez ZDiGK. Zwrócił uwagę, że w tym przypadku będzie zachodziła 

konieczność rozważenia możliwości rozwiązania tego problemu. Wyjaśnił, że 

przyłącza wodociągowe nie są realizowane przez gminę tylko przez Związek gmina 

może jedynie je zaprojektować i zwrócić się Związku o realizacje tego zadania. 

Niemniej jednak Związek nie zdecyduje się na wykonanie 300m odcinka przyłącza 

do danej posesji, bo nie będzie to ekonomicznie uzasadnione. Natomiast, jeśli to jest 

jeszcze inny przypadek musi poznać szczegóły.  

 

Kierownik GOPS K. Janicka – dodała, że jeśli chodzi o ten przypadek, gdzie jest 

dowożona woda przez ZDiGK do tego celu została zakupiona beczka, która spełnia 

wszelkie warunki i na dzień dzisiejszy problem został rozwiązany.  

 

 

Radny J. Puchała – podzielił uwagę Przewodniczącej Rady, ponieważ uważa, że   

radny ma wiele możliwości do wyjaśnienia danego problemu i nie koniecznie musi 

to być na posiedzeniu sesji.  

 

Pkt.22.  

Wolne wnioski i oświadczenia 

 

Radna B. Błaszczykowska – w imieniu mieszkańców podziękowała za oczyszczenie 

rzeki przepływającej przez nasze miasto.  
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Radny W. Dominik – poprosił o uzupełnienie informacji Burmistrza w sprawie 

postępu prac w zakresie przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz ewentualnych 

kosztów związanych z przesunięciem terminu ekologicznego. Zapytał, jakie 

działania zostały podjęte w związku ze złożonym wnioskiem od pracowników 

technicznych placówek oświatowych. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – odpowiedziała, że pismo od pracowników 

technicznych placówek oświatowych zostało przekazane do Burmistrza. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w przedstawionej informacji nie mówił  

nt. przyłączy ponieważ nic się nie zmieniło, co może być również odpowiedzią 

dlaczego nie ujawniał informacji o zmianie terminu przyłączy, bo ludzie przestali  

przyłączać swoje budynki. W odniesieniu do wniosku pracowników placówek 

oświatowych odpowiedział, że takie wnioski wpłynęły z prawie wszystkich 

placówek oświatowych. Obecnie przez ZEAOS przeliczane są ewentualne skutki 

podwyżek w różnych wariantach. Problem polega na tym, że będzie zachodziła 

konieczność opracowania systemu zmiany wynagrodzeń dlatego, że urząd może 

przesunąć środki na placówki, ale to już dyrektor będzie decydował o podwyżkach. 

Uważa, że jeśli będzie opracowany regulamin, który będzie obligatoryjny dla 

wszystkich dyrektorów szkół, z którego będzie wynikało, że do podstawowej płacy 

zasadniczej dopisany zostaje wskaźnik wysługi lat nie będzie już tego 

zróżnicowania.   

 

Radny A. Tokarz – oświadczył, że otrzymał informacje od pani Skarbnik w sprawie 

ewentualnych kosztów przesunięcia terminu wykonania przyłączy, z której wynika, 

że gmina praktycznie nie poniesie żadnych kosztów. Poinformował, że jest po 

konsultacjach z Radcą Prawnym, który podziela jego poglądy na różne aspekty i 

wątpliwości w sprawie działania gminy. Między innymi w kwestii informacji w 

sprawie przesunięcia terminu wykonania przyłączy oraz w kwestii zarzucania mu, 

że nie zajmuje się sprawami osiedla. Z zebranych materiałów i dokumentów wynika, 

że jest inaczej bo interesuje się bardzo sprawami osiedla.   

 

Pkt.23.  

Sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poinformowała o następujących sprawach: 

  - poinformowała, że do wiadomości Rady wpłynęło pismo z prośbą o 

                          usunięcie nasypu przy moście przy ul Łąkowej.  

                       -  wpłynęło zaproszenie od Ponadregionalnego Stowarzyszenia 

                          Edukacyjnego „ Wieniawa” na zakończenia obchodów roku 

                          J.  Długosza, które odbędzie się w dniu 1.12.2015r w sali sesyjnej 

                          Urzędu Miejskiego w Kłobucku, gdzie odbędzie się nadanie  
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                          honorowego tytułu Zasłużony dla Rodziny Jana Długosza  

                          oraz zostaną wygłoszone prelekcje Prof. dr hab. J. Wyrozumskiego i  

                          Prof. dr hab. A. Jackowskiego.  

  - odczytała pismo z PKS Częstochowa S.A Nr PKS DN/52/2015 z dnia  

                         18.11.2015r planowanego w przeszłym roku do wykonania 144.140  

                          wozokilometrów na terenie gminy Kłobuck tylko w ramach siedmiu  

                          linii komunikacyjnych.  

   - odczytała pismo od przedsiębiorców Gminy Kłobuck z prośba o  

                          zablokowanie planów powstania sklepu wielkopowierzchniowego  

                          firmy „Majster”. 

             - poinformowała, że w dniu 26.11.2015r wraz z panią sekretarz  

                          uczestniczyła w szkoleniu nt. „Tworzenie i procedura 

                          opracowywanie Statutów gminy miast i powiatów”. Z uwagi, że na 

                          szkoleniu zostało przekazanych wiele informacji będzie optowała o  

                          zorganizowanie takiego szkolenia dla radnych i pracowników gminy, 

                          ponieważ uważa, że chcąc dobrze opracować Statut trzeba mieć 

                          elementarną wiedzę.   

                       -  poinformowała, że na dzień 29.12.2015r zaplanowane zostało kolejne  

                          posiedzenie sesji.  

 

Radny J. Kulej – poparł przedsiębiorców Gminy Kłobuck z prośbą o zablokowanie 

planów powstania sklepu wielkopowierzchniowego firmy „Majster”, ponieważ 

uważa, że w takim sklepie zatrudnionych zostanie około 20 osób, a ze sklepów 

znajdujących się na terenie naszej gminy zajmujących się prowadzeniem podobnej 

działalności utrzymują się całe rodziny.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że argument, że gmina nie ma gruntu do 

sprzedania jest problemem, bo nie mamy możliwości jej zablokowania. Natomiast 

jedynym rozwiązaniem jest brak porozumienia z Polomarketem, który mógłby im 

użyczyć  niezbędnego terenu. 

 

Radny A. Tokarz - poinformował, że bardzo wysoko ocenia prace członków Komisji 

d.s nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck, która pracuje pod kuratelą prawną Radcy 

Prawnego T. Głębockiego, gdzie omawiany jest każdy przepis umieszczony w 

Statucie Gminy Kłobuck.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – wyjaśniła, że nie mówiła, że komisja źle 

pracuje. Uważa tylko, że jest sporo rzeczy, które można byłoby wnieść do statutu za 

zgodą rady. Natomiast nie widzi żadnego problemu, aby takie szkolenie się odbyło, 

ponieważ wiedza zdobyta na szkoleniu może również pomóc w pracach komisji. 

 

 

 



 

 39 

Pkt. 24.  

Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  DD..  GGoossłłaawwsskkaa  oo  ggooddzziinniiee  11442255  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  XXVVII  

SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    

 

 
 


