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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołów z XVII Sesji z dnia 8.12.2015r. 
      /projekt protokołu 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 miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej 

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

  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w    

      Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

      finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck. 

 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 275/XXXIII/2009 Rady  

      Miejskiej  w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad  

      gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy.  

11. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  

      2016-2024 Gminy Kłobuck. 

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości    

     Borowianka na lata 2016-2022. 
     /Załącznik do niniejszej uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

       w BIP www.bip.klobuck.akcessnet.net/ Prawo Lokalne – Projekty uchwał – Sesje VII kadencja  

       2014-2018 – projekty uchwał na XVIII  Sesję/29.12.2015r./ 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości 

      stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości na własność Gminy Kłobuck. 

15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej 

16. Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim. 
      /raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku jest dostępny na stronie  

        internetowej www.katowice.wios.gov.pl/ 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i oświadczenia. 

19. Sprawy różne  

20. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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Porządek obrad Sesji (po poprawkach)  

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołów z XVI Sesji z dnia 30.11.2015r i XVII Sesji z dnia 8.12.2015r. 
      /projekt protokołu 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. Projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu  

       „ Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” w ramach Projektu IX. Włączenie  

      społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6 Programy 

      aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

  8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej 

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

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

      finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa 

      użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatne jej  

      obciążenie służebnością przesyłu na rzecz PKP Utrzymanie sp.zo.o i jej  

      następców prawnych. 

12. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  

      2016-2024 Gminy Kłobuck. 

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  

      Borowianka na lata 2016-2022. 
      /Załącznik do niniejszej uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

       w BIP www.bip.klobuck.akcessnet.net/ Prawo Lokalne – Projekty uchwał – Sesje VII kadencja  

       2014-2018 – projekty uchwał na XVIII  Sesję /29.12.2015r./ 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości 

      stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości na własność Gminy Kłobuck. 

17.  Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim. 
      /raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku jest dostępny na stronie  

        internetowej www.katowice.wios.gov.pl/ 

18. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r 

19.  Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i oświadczenia. 

21. Sprawy różne.  

22. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

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

Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

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

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec 

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

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Pkt.2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski  – poprosił wprowadzenie do porządku obrad Sesji; 

-  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa 

   użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na własność Gminy Kłobuck  

   oraz nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nabywanej nieruchomości na  

   rzecz PKP Utrzymanie sp.zo.o i jej następców prawnych.  

- projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu  

  „ Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” w ramach Projektu IX. Włączenie  

   społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6 Programy 

   aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Radny J. Soluch - poprosił o wycofanie 

z porządku obrad sesji  

- projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 275/XXXIII/2009 Rady  

  Miejskiej  w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad  

  gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy,  

  ponadto poinformował, że projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza  

  wprowadzonej do porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu  

  23.12.2016r. nie będzie proponowany do wprowadzenia do porządku obrad sesji.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – poprosił o wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowego punktu 

- zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r.  

 

Radny W. Dominik – poprosił o uzasadnienie wniosku dot. wycofania z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 275/XXXIII/2009 Rady  

Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad  

gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy, ponieważ uważa, że ta 

uchwała jest niezgodna z prawem, 

 

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

J. Soluch – odpowiedział, że wniosek o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji 
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został złożony na komisji za wnioskiem głosowało 13 członków komisji, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. Podczas prowadzonej dyskusji większość radnych była za 

pozostawieniem procedowania projektu uchwały do czasu przeprowadzenia 

konsultacji na zebraniach wiejskich i osiedlowych,  które odbędzie się w I kwartale 

2016r . Uchwała obowiązująca  nie była kwestionowana przez Nadzór Prawny, więc 

nową uchwałę będzie można podjąć po przeprowadzeniu konsultacji.  

 

Radny W. Dominik- rozumie, że wycofanie tej uchwały będzie skutkowało zmianą 

projektu uchwały budżetowej i wycofaniem załącznika nr 6.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poprosiła o dodanie zapisu w 

punkcie 3 Przyjęcie protokołów z XVI Sesji z dnia 30.11.2015r.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu „ Aktywna integracja powiatu 

kłobuckiego” w ramach Projektu IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 

Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 7 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej na własność Gminy Kłobuck oraz nieodpłatne obciążenie 

służebnością przesyłu nabywanej nieruchomości na rzecz PKP Utrzymanie sp.zo.o i 

jej następców prawnych głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 11 

 

Za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Nr 275/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009 roku w 

sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy 

głosowało 17 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 3 osoby wstrzymały się od 

głosu. 

Punkt został wycofany 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 2016r głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 18 
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Za dodaniem zapisu w pkt. 3 Przyjęcie protokołów z XVI Sesji z dnia 30.11.2015r  

głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. 

zapis punktu 3 został rozszerzony. 

 

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

zgłoszonymi poprawkami głosowało 20 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 

głosów wstrzymujących nie było. 

Porządek został przyjęty. 

 

Pkt. 3.  

Przyjęcie protokołów z XVI Sesji z dnia 30.11.2015r i XVII Sesji z dnia 8.12.2015r. 

 

Za przyjęciem protokołu z XVI Sesji z dnia 30.11.2015 głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

Za przyjęciem protokołu z XVII Sesji z dnia 08.12.2015r głosowało 21 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 J. Kulej – zapytał, czy z PKP są również prowadzone rozmowy w sprawie 

przekazania gruntu stanowiącego część pasa drogowego ul. Reja w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ma nadzieję, że w przyszłym roku 

zostanie rozstrzygnięta sprawa ul. Reja i Dworca PKP, ponieważ obecnie trwają ich 

wyceny. 

 

Radny W. Dominik – poprosił o uzupełnienie informacji w zakresie prowadzonych 

inwestycji drogowych; 

-  zapytał, w jakim trybie i jaki był koszt realizacji kapitalnych remontów chodników  

   przy ul. Przechodniej, 9 Maja i ul. Targowej w Kłobucku   

- zapytał, jaki jest bieżący koszt utrzymania lodowiska  

- zapytał, jakie były koszty emisji maratonu filmowego, który odbył się w dniu  

  17.12.2016r i jakie były ewentualne zyski ze sprzedaży biletów. 
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Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że remonty chodników zostały 

przeprowadzone w ramach budżetu ZDiGK. Natomiast z uwagi, że te kwoty nie 

przekroczyły kwoty wymaganej ustawą o zamówieniach publicznych, zostały 

zrealizowane w ramach zapytania ofertowego poza ustawą o zamówieniach 

publicznych. Poinformował, że przez Dyrektora ZDiGK zostanie przygotowane 

zestawienie tych inwestycji wraz z kosztami, które zostanie przekazane radnemu.  

W odniesieniu do bieżących kosztów utrzymania lodowiska poinformował, że 

dopóki nie spłyną pierwsze rachunki za energie elektryczną nie będą znane koszty 

uruchomienia lodowiska. Natomiast na dzień dzisiejszy znając wpływy z biletów i 

znając koszt pracy agregatu innych podobnych lodowisk można spokojnie 

powiedzieć, że te wpływy pokryją koszty utrzymania lodowiska bez względu na 

zużycie prądu.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – uzupełnił, że do obsługi lodowiska na umowę 

zlecenie zostały zatrudnione cztery osoby, trzy osoby pracują w czasie, gdy 

lodowisko jest otwarte w godzinach od 900 do 2200, a jedna pracująca w godzinach 

nocnych do ochrony płyty lodowiska. Potwierdził, że wpływy z lodowiska są bardzo 

zadawalające, gdyż lodowisko cieszy się bardzo dużą popularnością.   

 

Radna D. Kasprzak – w odniesieniu do podpisanej umowy z Tauron na świadczenie 

usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy na okres od 

01.01.2016r. do 31.12.2016r. Zapytała jaka poprzednio obowiązywała stawka za 

punkt świetlny i ile jest takich punktów na terenie naszej gminy oraz jaką to stanowi 

kwotę miesięcznie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że poprzednia stawka wynosiła 6,90zł, a  

na terenie gminy jest 1.802 punktów świetlnych. Natomiast przez Tauron została 

zaproponowana stawka w wysokości 11,00zł.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, jaki w podpisanej umowie z Tauronem został 

przewidziany maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w umowie do usunięcia awarii został 

przewidziany trzydniowy czas od momentu potwierdzenia zgłoszenia. Czas ten 

uzależniony jest on od kategorii dróg i może maksymalnie być wydłużony do 7 dni.  

 

Radny T. Kasprzyk – w nawiązaniu do zaplanowanego przeglądu koryta rzeki Białej 

Okszy zapytał czy również został przewidziany przegląd koryta rzeki w Łobodnie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostanie przeprowadzony przegląd 

koryta rzeki tylko w obszarze Zagórza. 
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Radna E. Kotkowska – zapytała, czego dotyczyło postępowanie wszczęte na 

wniosek Powiatu Kłobuckiego i jakie będą dalsze konsekwencje z jego umorzenia.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska- odpowiedziała, że przez starostę został 

złożony wniosek na zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 

placówkę opiekuńczo – wychowawczą niemniej jednak z uwagi, że starostwo 

odstąpiło od zamiaru realizacji tej inwestycji postępowanie musiało zostać 

umorzone.  

 

Radny Z. Bełtowski – poprosił, aby Wydział GOR wystąpił z pismem do Śląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, aby o przeprowadzanych przeglądach 

koryt rzek powiadamiani byli przedstawiciele danego sołectwa, aby oni mogli 

również uczestniczyć w takim przeglądzie.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że można wystąpić z taką propozycją aby o 

przeglądzie były powiadamiane również jednostki pomocnicze gminy z danego 

terenu. Zwrócił uwagę, że o takich przeglądach mogą być powiadomieni 

przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy za naszym pośrednictwem. 

 

Radny M. Wojtysek – zapytał, czy w roku 2016 zostanie rozpoczęta budowa 

oświetlenia przy łączniku pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w Łobodnie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostanie rozpoczęta w 2016r   

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – poprosił o Burmistrza o dalszą intensywną 

kontynuację działań, aby jak najszybciej i jak najwięcej budynków użyteczności 

publicznej oraz zakładów pracy z terenu Kamyka, Borowianki, Białej i Libidzy, 

dokonało podłączeń do kanalizacji sanitarnej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zapewnił, że z taką samą determinacją nawet w okresie 

zimowym czuwamy nad realizacja tego zadania aby doprowadzić do uzyskania 

efektu ekologicznego.    

 

Pkt. 5.  

Zapytania do zaproszonych gości 

 

Radna B. Błaszczykowska – zapytała, kiedy zostanie przeprowadzony remont ul. 3 

Maja w Kłobucku, która to ulica nie tylko jest wizytówką naszego miasta, ale 

również powiatu oraz kiedy zostanie wykonane 20m chodnika przy ul. Szkolnej. 

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że ul. 3 Maja jest drogą wojewódzką i 

zarządcą tej drogi jest samorząd województwa śląskiego. Z posiadanych informacji 

wie, że inwestycja zrealizowana może być najwcześniej w 2017 lub 2018r. Uważa, że 
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większą wiedzę w tym zakresie ma Burmistrz, gdyż niedawno odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie planowanej 

przebudowy tej drogi. W odniesieniu do budowy 20m chodnika przy ul. Szkolnej w 

Kłobucku odpowiedział, że zostanie on zrealizowany 2016 roku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że odbyła się pierwsza bardzo wstępna rozmowa z 

projektantami i Zarządem Dróg Wojewódzkich, gdzie przedstawione zostały 

wstępne założenia do tego projektu. W odniesieniu do ul. 3 Maja odpowiedział, że 

zostały przedstawione dwie wersje rozwiązań. Niemniej jednak w najbliższym czasie 

do 15.01.2016r zostanie przedstawiona bardziej pełna koncepcja planowanych 

rozwiązań ul. 3 Maja jak i 11 Listopada i wszystkich odcinków dróg Nr 491 i Nr 492 

gdyż odbyły się dwa spotkania z dwoma firmami tj. z firmą projektująca odcinek 

drogi Nr 492 od ul Wieluńskiej do granic Łobodna i firmą projektującą odcinek drogi 

Nr 491 od Częstochowy do granic Łobodna.  

 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, czy istnieje możliwość podjęcia wspólnych starań 

przez gminę i Powiat Kłobucki w celu pozyskania środków finansowych na budowę 

obwodnicy, której wstępny plan był już opracowany kilka lat temu, a której 

powstanie na pewno udrożniłaby ruch samochodowy na terenie miasta Kłobuck  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że faktycznie kilka lat temu była 

opracowana koncepcja budowy obwodnicy Kłobucka. Niemniej ta obwodnica 

przebiegałaby w ciągu drogi krajowej DK43, więc kwestia finansowania leży w gestii 

GDDKiA. Natomiast nie wie czy oprócz tej koncepcji coś więcej zostało zrobione w 

tym zakresie. Poinformował, że są samorządy, którym udało się pozyskać środki 

finansowe na budowę obwodnicy, więc na pewno ze strony starostwa powiatowego 

będzie deklaracja podjęcia z gminą wspólnych działań w tym temacie.  

  

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że obwodnica została wprowadzona w 

studium, więc aby iść dalej powinien zostać opracowany plan zagospodarowania 

przestrzennego, który wrysuje tą obwodnicę już po terenach dostępnych.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska- wyjaśniła, że obwodnica ma służyć do 

odciążenia drogi krajowej. Obecnie opracowywany jest plan województwa śląskiego 

2020. Gmina Kłobuck postulowała o uwzględnienie w projekcie planu jako zadania 

służącego realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym 

budowę obwodnicy dla Kłobucka. 

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – poprosił starostę o zorganizowanie w miesiącu 

styczniu 2016r spotkania przedstawicieli starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych, 

Burmistrza i radnych z gminy w celu rozwiązania problemu z istniejącym 

przystankiem PKS przy ul. Zamkowej w Kłobucku.  
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Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że temat przystanku autobusowego 

pojawił się, z chwilą, gdy została zrealizowania inwestycja. Lokalizacja przystanków 

leży w gestii gminy. Niemniej jednak takie spotkanie zostanie zorganizowane.  

 

Radny M. Wojtysek – przypomniał o konieczności wyznaczenia dodatkowego 

przejścia dla pieszych za szkołą koło sklepu przy ul. Sienkiewicza w Łobodnie od 

łącznika ul. Nadrzecznej. 

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że ta kwestia została poruszona podczas 

spotkania w grudniu jak również w tej sprawie zostało skierowane pismo do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  

 

Radny J. Soluch – poprosił po uzupełnienie zniszczonego pobocza ul. Strażackiej w 

Kamyku i ul. Tartakowej w Borowiance oraz o przeanalizowanie koncepcji 

stopniowej przebudowy chodnika.  

 

Radny A. Tokarz – poprosił o zwiększenie patroli policji na osiedlu w celu 

sprawdzenia nielegalnego parkowania przy ul. Wyszyńskiego od strony 11 

Listopada oraz drogą dojazdową zlokalizowaną w przestrzeni między Wspólnotą 

mieszkaniową nr 7 i nr 9 od strony 11 Listopada. 

Zapytał starostę, jakie zostały podjęte dalsze działania w celu przebudowy parkingu 

przy ul. 11 Listopada poprzez przystosowanie miejsc parkingowych do parkowania 

równoległego do osi jezdni. 

 

Ins. ds. prewencji KPP Policji A. Tobolski – w kwestii poprawy płynności w ruchu 

drogowym na terenie Kłobucka uważa, że należałoby zweryfikować obecną 

organizacje ruchu drogowego i zastanowić się nad możliwość zmiany organizacji 

ruchu, aby był on bardziej płynny. W odniesieniu do parkowania na ul. 

Wyszyńskiego i przyległych ulic odpowiedział, że zgłoszenie zostanie przekazane 

Naczelnikowi Ruchu Drogowego, aby patrol policji zwrócił szczególną uwagę na 

istniejący problem.    

 

Wicestarosta M. Biernacki – w kwestii parkingów wzdłuż ul. 11 Listopada w 

Kłobucku odpowiedział, że jest to droga wojewódzka Nr 492 zaplanowana do 

przebudowy, więc więcej szczegółów będzie znał Burmistrz.  

 

 Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ZDW w Katowicach stanowczo zakłada 

zlikwidowanie parkowania skośniego przy ul. 11 listopada, ponieważ ruch 

blokowany jest również dlatego, że nadjeżdżające pojazdy bardzo często muszą 

oczekiwać aż z parkingu wyjedzie samochód, którego wyjazd jest stosunkowo 

niebezpieczny ze względu na brak widoczności. 
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Przewodnicząca Rady D. Gosławska – w imieniu mieszkańców ponowiła prośbę o 

interwencję policji w stosunku do właściciela sklepu monopolowego przy ul. Maja w 

Kłobucku za sprzedaż alkoholu osobom spożywających alkohol w miejscu 

publicznym przy ul. 9 Maja w Kłobucku powodującym tym samym zakłócanie 

spokoju i zaśmiecanie terenu. 

 

Z-ca Komendanta KPP Policji A. Tobolski - odpowiedział, że jest to problem, który 

znany jest mu osobiście, niemniej jednak policja nie ma możliwości wystawienia 

patrolu tylko strikte pod sklepem. Z prowadzonych statystyk policji wynika, że w 

tym miejscu są odnotowywane interwencje policji. Niemniej jednak tego problemu 

nie udało się rozwiązać, ponieważ nie da się wyeliminować problemu tylko represją, 

gdyż osoba prowadzi działalność gospodarczą, na którą uzyskała zezwolenie. 

Natomiast poddaje pod uwagę rozważenie możliwości wygaszenia zezwolenia. 

Uważa, że trzeba wspólnie zastanowić się nad możliwością rozwiązania tego 

problemu, gdyż policja nie jest w stanie sama tego problemu do końca 

wyeliminować.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że ten problem był dość mocno 

analizowany również przez nas i dlatego też celem zapobiegnięcia tym sytuacjom 

zwróciliśmy się o interwencję policji. Zwrócił uwagę, że nas wiążę ustawa o 

swobodzie działalności gospodarczej, więc chcąc cofnąć koncesję przedsiębiorcy 

trzeba mu udowodnić przyczynę i skutek, gdyż dopóki tego nie udowodnimy nie 

mamy prawa cofnąć koncesji, ponieważ przedsiębiorca znając prawo może odwołać 

się od takiej decyzji do Sądu. Natomiast do tej pory nie udało się udowodnić 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym, co mogłoby być 

podstawą do cofnięcia koncesji. Zwrócił uwagę, że dzisiaj należy się zastanowić, czy 

ten problem istnieje czy go nie ma, ponieważ pod wnioskiem o zamknięcie sklepu 

podpisało się 25 osób, a pod wnioskiem przedsiębiorcy o utrzymaniu tego punktu 

zebranych zostało 300 podpisów od mieszkańców tego osiedla. Wobec powyższego 

na dzień dzisiejszy należy mieć wiarę, że interwencje policji będą w stanie zapobiec 

temu problemowi lub go ograniczyć, ponieważ policja może się dowiedzieć czy 

osoby będące w stanie nietrzeźwym na tym terenie są klientami tego sklepu. 

Zaznaczył, że mamy nadzieję, że przedsiębiorca rozumie istniejący problem i 

rozwiążę go sam, ponieważ już złożył pisemne oświadczenie ograniczające termin 

sprzedaży jak również to, że planuje utworzenie sklepu o poszerzonym 

asortymencie na ogólnospożywczy, który byłby czynny do godziny 2300    

 

Radca Prawny T. Głębocki – dodał, że zwykłymi oczywistymi przesłankami, które 

stanowią podstawę do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu są sytuacje, gdy 

dochodzi do sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim lub osobom 

nietrzeźwym, gdyż zgodnie z orzecznictwem wystarczy tylko jeden wypadek, 

ponieważ generalnie sprzedawca powinien sprawdzić czy osoba jest pełnoletnia, a 

jeżeli tylko stwierdza, że nie ma pewności pełnoletności nie powinien sprzedawać 
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alkoholu. Natomiast przyczyna dzisiejszej kontrowersji w ramach postępowania w 

sprawie cofnięcia zezwolenia dotyczy innej przesłanki, nad którą trzeba by było się 

zastanowić, a która sformułowana jest w sposób następujący <powtarzającego się 

przynajmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej 

okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów 

alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie 

powiadamia organu powołanego do ochrony porządku publicznego. Więc nawet 

gdyby były zakłócenia i przedsiębiorca powiadomiłby policję, ale policja na jego 

interwencje by nie zareagował to wówczas przedsiębiorca nie poniesie żądnej kary. 

Zezwolenie będzie można cofnąć wówczas, gdy wszystkie przesłanki zostaną 

spełnione i zostanie wykazane, że osoby zakłócające porządek spożywały alkohol 

zakupiony w tym punkcie, a przedsiębiorca nie zawiadomił policji. 

Zaznaczył, że sprawa jest niezwykle trudna, gdyż muszą być jednoznaczne dowody 

w postaci notatki policji, z której będzie wynikało, że ustalono, że te osoby, które  

zakłóciły porządek spożywały alkohol zakupiony w tym sklepie. 

 

Z-ca Komendanta KPP Policji A. Tobolski  - odpowiedział, że interwencje na 

zgłoszenie przez właściciela  sklepu nie zostały odnotowane. Natomiast osoby 

dokonujące zakupu alkoholu nie spożywają go w okolicach sklepu tylko 

przemieszczają się na okoliczne ławki. Problem jest w tym czy osoba spożywająca 

alkohol powie, gdzie on został zakupiony. Przyznał, że jest to problem, który być 

może małymi krokami uda się rozwiązać skoro został on również podjęty przez 

przedsiębiorcę, który chce swój lokal przystosować do wymogów lokalnej 

społeczności. Zaznaczył, że problem spożywania alkoholu na terenie miasta istnieje, 

ale gdy nie było tego sklepu nie było problemu w takiej skali. Niemniej jednak ma 

nadzieję, że wspólnymi siłami uda się go rozwiązać.   

 

Wicestarosta M. Biernacki – w imieniu samorządu Powiatu Kłobuckiego złożył 

życzenia Noworoczne. 

 

Ins. ds. prewencji KPP Policji A. Tobolski  - w imieniu Komendy Powiatowej Policji  

w Kłobucku złożył życzenia Noworoczne. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska –w imieniu Rady przekazała życzenia 

Noworoczne.  

 

Pkt.6.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Z. Baran – w kwestii usprawnienia 

funkcjonowania lodowiska zaproponował ograniczenie bezpłatnego korzystania z 

lodowiska uczniom szkół poprzez wprowadzenie przez szkoły karnetów 

umożliwiających do skorzystania z płyty lodowiska dziennie tylko z 1 godziny 
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bezpłatnie. W nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi burmistrza odnośnie 

zebranych 300 podpisów odpowiedział, że zostanie radnym może być również 

proste jak zebranie tych podpisów.  

 

 Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostało podpisane zarządzenie 

dotyczące odpłatności za korzystanie z lodowiska, którego na dzień dzisiejszy nie 

zamierza zmieniać. Dzieci mają prawo do bezpłatnego korzystania z lodowiska o 

każdej porze dnia, gdy funkcjonuje lodowisko. Poprosił, aby starsze osoby były 

bardziej wyrozumiałe, bo to lodowisko było dedykowane przede wszystkim 

dzieciom.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Z. Baran - zwrócił uwagę, że został źle 

zrozumiany, ponieważ nie chodziło, aby dzieci nie korzystały z lodowiska bezpłatnie 

tylko, aby okres pobytu konkretnej osoby na lodowisku nie trwał od chwili otwarcia 

do momentu jego zamknięcia, ponieważ jeśli jest limit osób, a w gminie mamy około 

1000 uczniów, a z poprzednich wejść na płycie będzie pozostawało np. 25 dzieci to 

nie wszystkie dzieci będą miały okazję skorzystania z lodowiska.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że skoro dziecko ma tyle sił, aby dziennie jeździć 

na łyżwach kilka godzin to tym bardziej powinno korzystać z lodowiska, aby 

rozwijać swą sprawność fizyczną. 

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – poruszyła następujące sprawy; 

- w imieniu mieszkańców złożyła wniosek o przeanalizowanie możliwości 

   pełniejszego wykorzystania obiektu sportowego na terenie Łobodna dla pozostałej  

   młodzieży z możliwością uruchomienia świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej.   

- poprosiła o aktualne informacje w sprawie przebudowy dróg nr 491 i 492 i budowy 

   ronda. 

- o zorganizowanie spotkania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z  

  władzami samorządowymi gminy.  

- poprosiła o interwencję w stosunku do bezdomnej osoby przebywającej na terenie 

  Łobodna.  

- ponowiła prośbę o wymianę zniszczonych tablic z nazwami ulic i tablic  

  informacyjnych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - w odniesieniu do osoby bezdomnej odpowiedział, że ten 

problem istnieje od dłuższego czasu i jest znany również policji, która nie może 

interweniować, ponieważ jest to osoba, która ma pewne prawa, więc może się 

swobodnie poruszać po terenie, jeśli nie narusza porządku publicznego.  

W kwestii przebudowy drogi Nr 491 i 492 odpowiedział, że jeśli będzie miał 

szczegółowe informacje zostaną one przekazane mieszkańcom każdej miejscowości, 

której to dotyczy. Odnośnie ronda zaproponował, aby pani sołtys jako przedstawiciel 

sołectwa rozpoczęła rozmowy i negocjacje z jedną z właścicielek, która uparcie nie 
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chce tego ronda. Natomiast ośrodek sportu jest przekazany w użyczenie Klubowi 

Sportowemu, który tym terenem zarządza i pokrywa koszty związane z 

utrzymaniem tego budynku. Propozycja zorganizowania świetlicy jest do 

rozwiązania, ale zachodziłaby konieczność zatrudnienia przynajmniej jednej osoby 

na ½ etatu do obsługi świetlicy, ponieważ jest to mienie publiczne, za które 

odpowiada Klub Sportowy, a pośrednio również gmina. Natomiast na dzień 

dzisiejszy nie jest możliwe utworzenie biblioteki, ponieważ istnieje problem 

lokalizacyjny i techniczny, gdyż projektant nie do końca rozumiał, na czym ma 

polegać punkt biblioteczny. Niemniej jednak ma nadzieje, że ten problem uda się 

rozwiązać wspólnie z zarządem klubu na zebraniu rady sołeckiej. Otwarty jest 

również na zorganizowanie spotkania z sołtysami i przewodniczącymi osiedli, 

niemniej jednak poprosił o wcześniejsze przygotowanie listy problemów, które 

miałyby zostać poruszone na tym spotkaniu.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedziała, że spotkanie z 

sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli z władzami samorządowymi gminy 

zostanie zorganizowane w miesiącu styczniu 2016r. 

 

Sołtys Smug S. Zych – poinformowała, że na terenie Sołectwa Smugi są dwie ulice w 

ogóle nieoświetlone tj. ul. Chodkiewicza i ul. Wschodnia. Zaznaczył, że na ul. 

Wschodnią z funduszu sołeckiego zostały przekazane środki finansowe na 

powieszenie lamp, ale zostało wstrzymane z uwagi na planowaną instalację 

oświetlenia ledowego. W imieniu mieszkańców poprosił o budowę oświetlenia 

ulicznego na ul. Chodkiewicza poinformował, że na ul. Chodkiewicza został pobity 

mężczyzna, któremu został skradziony samochód. Zaznaczył, że na ten cel zostały 

przekazane środki finansowe.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że pismo w tej sprawie wpłynęło w dniu 

dzisiejszym i zostało przekazane do Wydziału IR. Problem polega na tym, że w tym 

miejscu przebiega kablowa linia niskiego napięcia i nie ma słupów, więc będzie 

zachodziła konieczność budowy całej linii oświetlenia ulicznego wraz z latarniami i 

siecią. Koszt realizacji tego zadania będzie dużo wyższy niż samo powieszenie 

latarni na istniejących słupach. W kwestii wymiany oświetlenia na ledowe 

przypomniał, że już wcześniej informował, że gmina wycofała się z oświetlenia 

ledowego z uwagi na wysokie koszty Tauronu za świadczenie usługi utrzymania 

oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy Kłobuck przy podwyższonym 

standardzie. Dla też przez gminę gminy będzie to robione we własnym zakresie z 

własnych środków. W tym przypadku będzie to zrobione z własnych kosztów po 

oszacowaniu kosztów i być może uda się rozwiązać ten problem w przyszłym roku. 

Zwrócił uwagę, że nie zamierzamy ograniczać ilości dobudów opraw 

oświetleniowych w celu doświetlenia ulic w roku 2016. W budżecie pewnych rzeczy 

nie ma, bo trudno jest wpisywać drobne kwoty na realizacje drobnych inwestycji, 
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które w ciągu roku można wprowadzić poprzez wprowadzenie zmian w budżecie, 

aby móc takie inwestycje realizować w sposób płynny na bieżąco.  

 

Sołtys Brody Malina A. Świąć – zapytała, kiedy zostaną dokończone prace na ul. 

Sosnowej i ul. Źródlanej.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - odpowiedział, że II etap ul. Sosnowej zostanie 

rozpoczęty po nowym roku jak pozwolą warunki atmosferyczne. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 5 J. Piec - podziękował za piękne świąteczne ustrojenie 

miasta Kłobuck. Poprosił o podjecie działań, aby w przyszłości uniemożliwione 

zostało wieszanie na słupach reklamówek pożyczkowych, których wieszanie psuło 

świąteczne ustrojenie miasta. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wieszanie takich reklamówek jest 

nagminne. ZDiGK informuje reklamodawców o zakazie ich wieszania. Niemniej 

jednak będzie zachodziła konieczność obciążania tych osób kosztem ich usuwania.   

 

Sołtys z Kopca A. Rokita – zwróciła uwagę, że od trzech miesięcy zgłasza powstanie  

dziur w asfalcie w ul. Parkowej od strony Kuźnicy oraz koło domu Księży 

Salezjanów na Kopcu przy samym zakręcie. Poprosiła o interwencje w sprawie 

naprawy tych dróg.   

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że stan drogi zostanie 

sprawdzony w dniu jutrzejszym.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poprosiła o zmianę kolejności 

procedowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej jako pkt 7. 

 

Zmiana kolejności pkt. została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pkt.7.  

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

Kamyku przy ul. Szkolnej. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że projekt planu był już 

uchwalony przez radę we wrześniu br. Jednakże Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem 

nadzorczym stwierdził jej nieważność kwestionując pewne ustalenia w projekcie 

planu. W związku z powyższym zachodziła konieczność ich usunięcia i wyłożenia 

planu do ponownego wglądu. W takcie wyłożenia ani podczas dyskusji publicznej 

nie zostały złożone uwagi do jego treści.  
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Autor projektu planu Stefan. Zalewski - poinformował, że rozstrzygnięciem 

nadzorczym przez wojewodę zostały zakwestionowane dwa zagadnienia, które były 

podstawą do jego uchylenia. Pierwszym zarzut dotyczył nieprecyzyjnego określenia 

terenu parkingu w terenie usługowym na południe od cmentarza między ul. Bema, a 

cmentarzem, gdzie z tego powodu zdaniem wojewody mogłoby zabraknąć miejsca 

na parking dla cmentarza. Drugi zarzut dotyczył pominięcia w tekście uchwały 

jednego z oznaczeń wykazanych na rysunku planu, czyli strefy ograniczeń 

lokalizacyjnych wokół cmentarza tj. strefy 50 m w granicach, której nie mogą się 

znaleźć budynki mieszkalne związane z przechowywaniem żywności i żywienia 

zbiorowego. Na dzień dzisiejszy mankamenty zostały usunięte. Z uwagi, że w 

między czasie weszła w życie ustawa tzw. rewitalizacyjna, której przepisy 

zasadniczo nie dotyczyły tego planu, gdyż nie jest to teren rewitalizacji i nie jest to 

teren zdegradowany to jednak ta ustawa w ramach przepisów dotyczących innych 

zagadnień w ramach planów miejscowych nałożyła obowiązek wprowadzenia w 

uzasadnieniu dodatkowych punktów, co zostało również wprowadzone. Natomiast 

poza formalnymi zmianami w zapisie obecny plan nie różni się od planu poprzednio 

uchwalonego, ponieważ nie zostały wprowadzone zmiany merytoryczne typu 

przeznaczenia terenu czy wskaźniki urbanistyczne terenu.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – dodała, że uwagi, że przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich droga do obsługi cmentarza została wskazana do zorganizowania z 

drogi niższej kategorii zachodziła konieczność ustalenia parametrów dla drogi nie 

będącej drogą publiczną o nazwie J. Bema ozn. na planie rys. symbolem  5 KDD. 

Skutki finansowe urządzenia tej drogi będą leżeć po stronie gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej głosowało 20 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 143/ XVIII// 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu „ Aktywna 

integracja powiatu kłobuckiego” w ramach Projektu IX. Włączenie społeczne dla działania: 

9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Kierownik GOPS K. Janicka - zgłosiła autoporawkę polegająca na poprawie zapisu 

w § 3 poprzez wykreślenie zapisu pkt 2, wobec czego paragraf 3 otrzymuje 
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brzmienie: Gmina Kłobuck przeznacza na realizację projektu „ Aktywna integracja 

powiatu kłobuckiego” w ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne dla działania: 

9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, środki finansowe jako wkład własny 

w wysokości 110.000,00zł ( słownie sto dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

Wniosek pn.„Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” został złożony przez Powiat 

Kłobucki w związku z ogłoszonym przez Marszałka Województwa Śląskiego 

naborem projektu wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Projektowa IX Włączenie Społeczne, 

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany 

będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwróciła uwagę, że wkład własny 

nie obciąża budżetu gminy, ponieważ wkładem własnym ze strony gminy będą 

świadczenia wypłacane w formie zasiłków celowych dla osób potrzebujących, które 

to osoby będą uczestniczyły w tym projekcie. Zwróciła uwagę, że GOPS w Kłobucku 

w ramach projektu pomocą obejmie osoby korzystające ze świadczeń GOPS z terenu 

gminy Kłobuck w szczególności osoby bezrobotne. W ramach projektu planowane 

jest ustalenia dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej i 

społecznej. 

 

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

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

uchwały wraz z proponowana zmianą zapisu § 3 ust. 2 brzmieniu: Kwotę określoną 

w ust. 1 wprowadza się do budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 44.000,00zł, a 

pozostała kwotę zabezpiecza się w wieloletniej prognozie finansowej.  

 

Skarbnik K. Jagusiak - wyjaśniła, że z uwagi, że na etapie procedowania przez 

Komisję Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska nie był znany 

szczegółowy podział kwot wkładu własnego, a po przeprowadzonej konsultacji 

PCPR wiemy, że ten wkład własny jest dzielony na poszczególne lata po połowie w 

kwocie po 55.000,00zł. Dlatego też radnym w materiałach zostało przekazane  

dokładne uszczegółowienie zarówno lat nakładów 2016/2017 jak i korektę budżetu, 

którą trzeba będzie  przyjąć na ten rok z podziałem na poszczególne paragrafy.  

 

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 w materiach „Aktywna integracja powiatu 

kłobuckiego” zostały wykazane konkretne działania w ramach tego Programu oraz 

ile osób objętych podobnym programem w poprzednich latach podjęło pracę 

wskutek przekazanych środków na aktywizację osób bezrobotnych. 
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Kierownik Wydziału GOPS K. Janicka – odpowiedziała, że konkretne działania w 

ramach tego Programu zostaną przesłane radnemu drogą elektroniczną. 

Natomiast podobne projekty były realizowane od 2008r w każdym roku 

uczestniczyło około 20 osób z tego 2, 3 osoby podejmowały pracę. W roku 2014 po 

raz pierwszy z tego programu mogły być również finansowane staże. Konkretna 

ilość osób, której został sfinansowany staż zostanie przesłana równie drogą 

elektroniczna. Różnicy, która jest między projektem, który był realizowany tylko w 

gminie, a który obecnie jest realizowany przez Powiat Kłobucki, a gminy są 

partnerami jest taka, iż w tamtym okresie finansowania przez Europejski Fundusz 

Społeczny GOPS nie miały obowiązku zatrudnienia tych osób. Obecnie jest wymóg, 

aby część osób, które były uczestnikami projektu i go ukończyły przy współpracy 

GOPS z PCPR miały zapewnioną pracę. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, w jaki sposób przez GOPS czy PCPR może zostać 

zapewniona praca osobom biorącym udział w aktywizacji.  

 

Kierownik Wydziału GOPS K. Janicka – w odniesieniu do zapewnienia podjęcia 

pracy odpowiedziała, że są przeprowadzone rozmowy z zakładami pracy, gdzie 

pracodawca zobowiązuje się do przyjęcia na staż osobę i jej zatrudnienia, której staż 

finansowany jest przez GOPS.  

 

 Radny A. Tokarz - zapytał, czy uczestnictwo w tych kursach było płatne. 

 

Kierownik GOPS K. Janicka - odpowiedziała, że każdy uczestnik w ramach 

uczestniczenia w kursie ze środków własnych otrzymuje zasiłek celowy jako wkład 

własny do tego projektu ponadto ma refundowane koszty dojazdu jak również ma 

możliwość skorzystania z pomocy psychologa, doradcy zawodowego i w zależności 

o tego jakie są potrzeby grupy. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do 

realizacji projektu „ Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” w ramach Projektu 

IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 

9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym głosowało 20 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 144/ XVIII/ 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 9. 

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

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że aby była kompatybilność planu budżetu z 

WPF zmiany w zakresie planu wydatków podyktowane są głównie tym, że dwa 
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zadania tj. pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej oraz zadanie pn. 

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck przechodzą do 

płatności roku 2016 oraz zmiany w zakresie rozdziałów na dotacje do placówek 

oświatowych, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst brakującej kwocie 

615.00zł. W zakresie załącznika nr 1 zmiany dotyczą zmniejszenia planu w zakresie 

sprzedaży nieruchomości z uwagi na fakt, że część nieruchomości planowanych do 

sprzedaży w roku 2015 nie była wykonana.   

 

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 145/ XVIII// 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 10.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-

2024 Gminy Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że z uwagi na zmianę dotyczącą Programu 

w zakresie Aktywnej integracji Powiatu Kłobuckiego radnym została przekazana II 

wersja do zmian w WPF na lata 2015-2024. Zaznaczyła, że mimo, że ten wykaz  

przedsięwzięć ważny jest do końca roku to ma on powiązanie z nową WPF.  

W związku na zmianę kwoty nakładów ogółem i limitu zobowiązań dotyczący 

aktywnej integracji Powiatu Kłobuckiego oraz podział kwot na lata, które zostały 

wykazane w równej wysokości. Zgłosiła autopoprawkę w zakresie załącznika Nr 2 

do uchwały (objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej) w 

pkt 1.1.1.1.Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprawy zapisu kwoty łączne nakłady finansowe na kwotę 563.280,00zł oraz kwoty 

limit wydatków w 2016r na kwotę 281.640.00zł i limitu wydatków w 2017 r na kwotę 

281.640.00zł.   Ponadto kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów w roku 2015 

na dokumentację ul. Łąkowej z przeniesieniem jej na rok 2016.   

 

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

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

uchwały. 
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck głosowało 20 radnych, 1 

osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 146/ XVIII// 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatne jej obciążenie służebnością przesyłu  

na rzecz PKP Utrzymanie sp.zo.o i jej następców prawnych. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę dotyczącą 

ujednolicenia brzmienia tytułu uchwały z zapisem zawartym w § 1 na: Projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatne jej obciążenie służebnością 

przesyłu na rzecz PKP Utrzymanie sp.zo.o i jej następców prawnych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że korzystając z zapisu ustawy o 

komercjonalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych po 

wielu latach starań udało się pozyskać od PKP teren, na którym została urządzona 

ul. Kolejowa w Kłobucku. Zaznaczył, że projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz 

nieodpłatne jej obciążenie służebnością przesyłu na rzecz PKP Utrzymanie sp.zo.o i 

jej następców prawnych głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 147/ XVIII// 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – z uwagi, że nie została uchylona uchwała dotycząca 

uprawnień jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu oraz, że został 

zmieniony zakres Programu Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
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wykluczeniem społecznym zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały dotyczące 

zarówno kwot globalnych jak i szczegółów.  

Autopoprawka w zapisie § 8 dotyczy poprzez wykreślenie zapisu ust. 1, a zapis ust. 

2 otrzymuje oznaczenie bez zapisu ust. a plan wydatków jednostek pomocniczych 

gminy w ramach budżetu zostaje ustalony w wysokości 183.206,00zł. Zaznaczyła, że 

w dniu dzisiejszym radni otrzymali załącznik Nr 6a Limity jednostek pomocniczych 

gminy według takiego wyliczenia, jakie było w pierwotnej starej uchwale, gdzie nie 

było zaokrąglenia kwot do stu złotych. 

Druga autopoprawka w zakresie uprawnień jednostek pomocniczych dotyczy 

poprawy oznaczenia załącznika Nr 7b na Nr 6b z uwagi, że plany limitów środków 

finansowych w wersji, jaką radni utrzymali w dniu dzisiejszym w wysokości 

183.206,00zł został oznaczony jako załącznik Nr 6a Natomiast autopoprawki w 

zakresie Programu Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym wiążą się ze zmianą wysokości kwot globalnych dochodów i wydatków 

budżetowych. Autopoprawka w zapisie § 2 dotyczy zwiększenia kwoty dochodów 

budżetowych ogółem do kwoty 60.348.454,84zł czyli zwiększenie dochodów ogółem 

o kwotę 57.040,00zł   

W tym zwiększenie kwoty dochodów bieżących 56.959.064,00zł tj.o kwotę 57.040,00zł   

W zakresie § 3 autopoprawka dotyczy zwiększenia kwoty wydatków budżetowych 

do kwoty 60.260.342,83zł. Zaznaczyła, że z uwagi na złożoną autopoprawkę 

wewnętrzną jeszcze w planie wydatków budżetu zwiększenie dotyczy kwoty 

57.040,00zł aby nie łamać deficytu czy nadwyżki budżetowej jeśli chodzi o kwotę i 

załącznik  

W tym zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 52.472.882,83zł o kwotę 

57.040,00zł  

Natomiast, jeśli chodzi o autopoprawkę w załączniku Nr 1 dotyczy ona zwiększenie 

planu dochodów budżetowych w dziale 852 Rozdział 85295 pozostała działalność 

paragraf 2007 o kwotę dotacji unijnej na realizację tego programu w wysokości 

57.040,00zł dotychczas kwota 169.600,00zł.  

W zakresie załącznika Nr 2 w planie wydatków budżetowych autopoprawka  

dotyczy zwiększenie o kwotę 70.940.00zł w poszczególnych paragrafach wskazanych 

w materiach dodatkowych. Natomiast wprowadzenie wewnętrznej autopoprawki w 

rozdziale 85214 świadczenia społeczne paragraf 3110 poprzez zmniejszenie o kwotę 

13.900,00zł co da wynikowe zwiększenie dochodów i wydatków o taką samą kwotę, 

a tym samym zmniejszenie ilości wprowadzonych autopoprawek.  

W zakresie limitu w dyspozycji sołectw i osiedli w załączniku Nr 2 Plan wydatków 

budżetowych autopoprawka dotyczy zdjęcia kwoty 94.000,00zł w dziale 600 

Transport w pozostałej działalności i dodaniu jej w § zakup usług pozostałych w tym 

samym dziale Transportowym w rozdziale Drogi publiczne gminne, co spowoduje 

kompatybilność rozdziału.  

Natomiast, jeśli chodzi o budżet poinformowała, że w uzasadnieniu zostało opisane, 

to, co zostało zmienione w stosunku do projektu budżetu jak również zostały dodane 
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zadania inwestycyjne jak i część zadań bieżących, które przechodzą z tego roku na 

rok przyszły i jak zmienił się podział zgodnie z podjętą uchwałą przez radę  

w zakresie kwot do uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi.  

 

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

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

 

Radny W. Dominik – poruszył następujące sprawy. 

- zapytał, jak można głosować jedną z najważniejszych uchwał w ciągu roku,  

  kiedy została zgłoszona taka ilość poprawek.  

- poinformował, że w projekcie uchwały budżetowej oraz WPF, który jest bardzo  

  kompatybilny z tym dokumentem mamy inwestycje dotyczącą budowy odcinka 

  drogi Olszowiec. W projekcie budżetu jak i WPF na realizację tej inwestycji została 

  przeznaczona kwota 800.000,00zł. Natomiast w planie dotyczącym rozwoju 

  miejscowości Borowianka i w kosztorysie ta kwota wynosi 2.033.166,00zł, która  

  zapewne nie zawiera jeszcze kwoty związanej z wykupem gruntu. Zapytał, czy  

  zapis w uchwale budżetowej i WPF nie powinien być kompatybilny z kosztorysem  

  i czy w WPF można wpisać kwotę 3 razy niższą od kwoty, która wynika z 

  kosztorysu inwestorskiego. 

- zapytał, czy gmina jest w stanie określić, o ile wzrosną wydatki bieżące  

  w każdym kolejnym roku budżetowym związane działalnością Centrum Integracji 

  Społecznej i Centrum Usług Społecznych.  

- przekazał radnym analizę dot. zmian w wydatkach bieżących i majątkowych na  

  przestrzeni 10 ostatnich lat, z której wynika, że od 2005 wydatki bieżące wzrosły  

  ponad dwukrotnie. Natomiast wydatki majątkowe, które w dużej części stanowią  

  inwestycje sukcesywnie maleją i nie tylko procentowo ale również kwotowo.  

  Zaznaczył, że tak niskich wydatków majątkowych nie było na przestrzeni ostatnich 

  10 lat, więc trudno spodziewać się wyjątkowego rozwoju gminy. Zwrócił uwagę, że 

   jest to pierwszy budżet od dziesięciu lat kiedy wydatki są niższe od dochodów, co 

   skutkuje również zmniejszeniem wydatków majątkowych i zmniejszeniem ilości 

   inwestycji.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że w WPF została 

pozostawiona kwota niższa z uwagi, że nie było jeszcze aktualnego kosztorysu na 

przebudowę ul. Olszowiec. Niemniej jednak w przyszłości, jeżeli dojdzie do 

realizacji tego zadania inwestycyjnego ta kwota będzie musiała być skorygowana. W 

planie odnowy miejscowości umieszczona jest kwota zgodna z kosztorysem 

inwestorskim, gdyż był on przygotowywany później. Obecnie jesteśmy na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wniosek ma zostać złożony do 

5.01.2015r. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu przewidziane zostało na przełomie 

miesiąca czerwca i lipca przyszłego roku. Przy składaniu wniosku i przy jego 

rozpatrywaniu nie jest wymagane wykazanie przez gminę zabezpieczenia środków 
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finansowych, gdyż dopiero w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie 

przez wnioskodawcę w budżecie zostają zabezpieczone środki finansowe. Patrząc na 

technologię i zakres inwestycji wstępnie planowane jest rozłożenie realizacji tej 

inwestycji na dwa lata z uwagi na termin rozstrzygnięcia konkursu, kiedy będzie 

wiadome czy zadanie to otrzyma dofinansowanie by w drugiej połowie 2016r móc 

rozpocząć prace związane z oświetleniem, przebudową wodociągu i przyłączy 

kanalizacyjnych oraz przebudową sieci teletechnicznych. Natomiast główne roboty 

drogowe zaplanowane byłyby w 2017r. Z uwagi, że na dzień dzisiejszy nie posiada 

dokładnych informacji, jakie zmiany zostaną wprowadzone do WPF, które 

uzależnione są od ułożenia środków we wniosku o dofinansowanie i po 

pozytywnym jego rozpatrzeniu został pozostawiony zapis z poprzednich uchwał.  

W odniesieniu do działalności CIS i CUS odpowiedziała, że w tej kwestii powinna 

wypowiedzieć się Kierownik GOPS, ponieważ są one przygotowywane jako projekty 

miękkie, gdzie dopiero po ich częściowym przygotowaniu otrzymamy wytyczne 

potrzebne do przebudowy tych dwóch obiektów tj. budynku przy ul. Harcerskiej i 

strzelnicy na potrzeby tego typu działalności. Natomiast, aby projekty twarde i 

miękkie, które zostały wstawione w związku z Regionalnymi Inwestycjami 

Terytorialnymi mogły zostać zrealizowane w ramach rewitalizacji dodatkowo musi 

być jeszcze przygotowana aktualizacja Programu Rewitalizacji miasta Kłobucka. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy mając informację na temat kosztorysowej ceny 

inwestycji zgodny jest z prawem ustawy o finansach publicznych zapis w budżecie i 

WPF kwoty trzykrotnie mniejszej od kwoty, jaka jest w kosztorysie inwestorskim.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że gdyby zakładać idealny stan budżetu to 

każda kwota może być nieaktualna dla radnego, ponieważ budżet zmieniany jest w 

czasie, więc pewnie wiele kwot wymagałoby aktualizacji, co na pewno będzie 

sukcesywnie robione. Natomiast, jeśli chodzi o przewidywane wykonanie 

poinformowała, że radni otrzymują zestawienie kwot też na określony moment, co 

generalnie sporządzane jest mniej więcej na czas trzeciego kwartału roku bieżącego.  

Uważa, że nie jest niezgodne z prawem przyjęcie w dniu dzisiejszym inwestycji o 

takim kształcie i w takiej wysokości jak zaznaczył radny dużo zaniżonej niż jest w 

kosztorysie inwestorskim z uwagi, że to rada podejmie decyzję, czy inwestycja 

będzie miała większe czy mniejsze dofinansowanie. Natomiast zgłoszone 

autopoprawki dotyczyły tylko jednego programu z GOPS i nie komplikują całości 

budżetu, bo one wymagały jedynie zmiany kwot, które zostały szczegółowo 

uwidocznione w przekazanym w dniu dzisiejszym radnym materiale dodatkowym. 

Natomiast, jeśli chodzi o inwestycje wyjaśniła, że nie można porównywać budżetu, 

gdzie jest 40% zadań inwestycyjnych w kwocie wydatków ogółem w przypadkach 

lat, kiedy było dość pokaźne finansowanie unijne. Przytoczyła przykład roku 2010 i 

2011 kiedy gmina otrzymała po 11.000.000,00zł dotacji. Zwróciła uwagę, że gdyby do  

kwoty 8.000.000,00zł wydatków inwestycyjnych dodane zostało spłaty w wysokości 

3.200.000,00zł wówczas już wydatki majątkowe byłyby w wysokości 20%.   
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Zaznaczyła, że przyszedł czas spłaty pożyczek i kredytów, który rzutuje na pewne 

wskaźniki, które są pod oceną rady. Niemniej jednak nie ukrywa, że wydatki 

majątkowe po zmianach będą jeszcze wyższe. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska - poinformowała, że w planie budżetu na rok 

2016 i WPF zostało ujętych wiele zadań, dla których nie mamy podanych 

konkretnych kwot, jakie będą w przyszłości wydatkowane na inwestycje nawet w 

przypadku posiadania dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego w planie nie mamy 

w 100% zabezpieczonych środków finansowych, ponieważ gmina nie ma  

obowiązku zabezpieczenia w budżecie dokładnej kwoty środków jaka wynika z 

kosztorysu inwestorskiego. Zabezpieczenie takich środków wymagane jest przy 

składaniu wniosku o dofinansowanie i to w przypadku wyboru tego wniosku do 

dofinansowania przed podpisaniem umowy z instytucją wdrażającą dany program i 

ją dofinansowującą. Natomiast dla inwestycji, na które nie mamy jeszcze 

dokumentacji a zostały ujęte w budżecie przyjmowane są kwoty szacunkowe, bo te 

inwestycje sa tylko oszacowane.  

W odniesieniu do budowy ul. Olszowiec wyjaśniła, że gdyby na dzień dzisiejszy był 

już gotowy wniosek wówczas istniałaby możliwość odniesienia się do tego wniosku i 

istniałaby możliwość przedstawienia radzie sposobu finansowania realizacji tego 

zadania oraz podziału tej inwestycji na lata. Natomiast, jeśli ten wniosek nie otrzyma 

dofinansowania, z uwagi na bardzo ograniczoną w tym konkursie ilość środków 

finansowych, gdzie punktacja w znacznej mierze uzależniona jest od sytuacji gminy 

tj. np od dochodów na mieszkańca, więc w tym momencie będzie zachodziła 

konieczność podjęcia innej decyzji realizacji tej inwestycji, ale wówczas na zasadzie 

innych środków. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy jest to tylko plan, na który 

zabezpieczone 800.000,00zł prawdopodobnie nie wystarczy, więc w przyszłości na 

pewno w zależności o sytuacji, jaka wyniknie w ramach konkursu będzie potrzebna 

kolejna decyzja rady.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – w odniesieniu do wydatków bieżących zwróciła uwagę, że 

nie usłyszała nic, że wydatki bieżące w stosunku do roku 2015 są mniejsze, co jest 

bardzo istotnie, ponieważ trzeba mieć świadomość, że wydatki bieżące w pierwszej 

kolejności rosną dlatego, że przy planowanej przez rząd np. podwyżce dla 

nauczycieli budżet gminy rośnie istotnie, bo o 2 do 3 mln. zł. Ponadto w wydatkach 

bieżących 50% stanowią koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych. 

Zaznaczyła, że Burmistrzowi udało się na 2016r nie tylko ograniczyć koszty 

związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, ale i też w urzędzie miejskim 

jeśli chodzi o płace i pochodne. Natomiast istotną uwagą jest to, że nie jest dobrze, 

aby po zakończeniu inwestycji planowanej przez gminę, koszty związane z 

utrzymaniem budynków istotnie wpływały na wydatki bieżące, ponieważ wskaźniki 

przyszłościowe też będą obiektywnie wpływały na zwiększenie wydatków 

bieżących, a nie majątkowych. Tym bardziej, że pobudowane bazy sportowe tak 

drogie nie wygenerowałyby tyle wydatków bieżących jak utrzymanie budynków.  
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Radna D. Kasprzyk – zwróciła uwagę, że z przedstawionej informacji Burmistrza 

wynika, że w dniu 11.12.2015r został złożony projekt na budowę sieci kanalizacyjnej, 

sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Wspólnej i ul. Przejazdowej. 

Natomiast w budżecie na realizację tej inwestycji nie zostały zabezpieczone środki 

finansowe. Zapytała czy z uwagi, że nie zostały zabezpieczone środki finansowe w 

budżecie istnieje szansa, że ta inwestycja w ciągu 2016r zostanie zrealizowana.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jest to nowa inwestycja i nowy projekt. 

Na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć czy w ciągu roku znajdą się w budżecie 

wolne środki na realizacje tej inwestycji oraz czy ten projekt będzie się wpisywał w 

finansowanie środkami zewnętrznymi, gdyż na dzień dzisiejszy nie mamy zrobionej 

analizy odnośnie RLM na tym odcinku. Zwrócił uwagę, że może okazać się, że jedna 

z ulic nie będzie spełniała tych kryteriów wówczas będzie zachodziła konieczność 

rozważenie możliwości wstrzymania budowy kanalizacji do czasu aż powstanie tam 

jeszcze kilka domów, które spowodują, że wskaźnik RLM 120 osób na km sieci 

zostanie spełniony i będzie istniała możliwość pozyskiwania źródła dofinansowania 

zewnętrznego. Przypomniał, że są również w tym sołectwie pilne i ważne do 

zrealizowania sprawy zgłaszane przez sołtysa dotyczące oświetlenia ulicznego.   

 

Radny A. Tokarz – wniósł o wprowadzenie poprawki do zapisu projektu uchwały w 

sprawie budżetu na rok 2016r poprzez wykreślenie z zapisu paragrafu 10 

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do: poprzez wykreślenie z pkt 1 zapisu:                                                                      

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji   

   budżetowej i pozostawienie zapisu paragrafu 10 Upoważnia się Burmistrza  

   Kłobucka do: w brzmieniu:                                                                                                                   

- dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków.                                                                                                                                                 

Przypomniał, że o wprowadzenie tej poprawki wnioskował już w miesiącu styczniu 

2015r. kiedy procedowany był budżet na rok 2015. W dniu dzisiejszy zgłosił ją 

ponownie, ponieważ nadal uważa, że rada nie powinna tracić kontroli nad 

znacznymi środkami finansowymi. Posłużył się uzasadnieniem przytoczonym na 

sesji w styczniu 2015r. Uzasadnienie dotyczyło budowy dróg gminnych wraz z 

kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku, kiedy po przetargu 

pozostała kwota 800.000,00zł, która z upoważnienia rady przekazana została do 

dyspozycji Burmistrza.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że do tej pory zwykle wydatki na inwestycje 

drogowe czy infrastrukturę wychodziły taniej, niż jak były wskazywane w 

propozycjach budżetowych. Natomiast dzisiaj po raz pierwszy świadomie jest 

zaniżamy koszt, więc czuje się oszukany, ponieważ ma wrażenie, że jest coś 

przemycane nie mówiąc wprost wszystkiego radnym. 

W imieniu Klubu Radnych Niezależnych zgłosił zmiany w projekcie budżetu na 

2016r. Uzasadniając tym, że w ostatnich latach na inwestycje infrastrukturalne 
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głównie związane z budowa kanalizacji w miejscowościach wiejskich w gminie 

zostało wydane około 50.000.000,00zł z czego 20.000.000,00zł stanowił udział własny 

z budżetu gminy i mamy poważne obciążenie budżetu spłatą kredytu ponadto z 

uwagi, że nie mamy uzyskanego efektu ekologicznego na dzień dzisiejszy wciąż 

grozi nam zwrot dofinansowania w wysokości około 5.000.000,00zł. Dlatego też 

proponuje, aby w tym roku miejscowości wiejskie zostały wyłączone z inwestycji, a 

pozyskane z tego tytułu środki przeznaczone były na inwestycje w mieście, które też 

są potrzebne i bardzo istotne.  

Zaproponował wykreślenie z budżetu zadania:  

- Dział 010 Rozdział 01041 § 6057 i 6059 Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec,  

  Borowianka kwota 800.000,00zł  

- Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Projekt przebudowy ul. Prusa i ul. Witosa  

  Łobodnie kwota 60.270,00zł . 

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie uliczne ul. Olszyńskiego Libidzy 

  kwota 48.665,41zł. 

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec Nowa  

  Wieś kwota 11.512,73zł. 

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie uliczne ul. Reymonta w Kłobucku  

   kwota 38.000,00zł. 

- Dział 900 Rozdział 90019 § 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

   przyłączami do budynków sportowo – rekreacyjnych i budynku gospodarczego 

   przy ul. Prusa w Łobodnie kwota 90.000,00zł . 

- Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

   przyłączami do budynków sportowo – rekreacyjnych i budynku gospodarczego 

   przy ul. Prusa w Łobodnie kwota 100.130,00zł  

Łącznie kwota 1.148.578, 14zł  

Natomiast wnioski o zmianę w budżecie poprzez ich dodanie dotyczą.: 

Dział 600  

 - Projekt budowy około 200mb ul. Kopernika w Kłobucku kwota 

  15.000,00zł  

- Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w 

  Kłobucku II etap dokończenie ulicy Reymonta z włączeniem do ul Kochanowskiego  

   odcinek 190mb kwota 400.000,00zł    

- Remont chodnika wzdłuż ul. Żółkiewskiego w Kłobucku na odcinku od ul. Sebyły 

  do ul. 11 Listopada około 200mb kwota 30.000,00zł. 

- Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Andersa odcinek około 900mb kwota 

  20.000,00zł.  

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul.  

  Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku kwota 400.000,00zł  

- Remont ul. Baczyńskiego w Kłobucku odcinek około 350m kwota 283.578,14zł  

 

Radna E. Kotkowska – zwróciła uwagę, że rada powinna dbać o dobro całej gminy.  

W zaproponowanych propozycjach uzyskanych z terenów wiejskich nie zostały 



 

 27 

wskazane propozycje dla pozostałej części miasta np. Sołectwa Niwy Skrzeszów, a 

zostały jedynie wskazane dzielnice związane z Klubem Radnych Niezależnych 

mimo, że wnioski były składane na przestrzeni całego roku, a które też nie zostały 

uwzględnione.  

 

Radny J. Soluch – powiedział, że taka dyskusja nad zmianami w budżecie powinna 

być na posiedzeniach komisji, a nie na posiedzeniu sesji, gdy jest już zatwierdzany 

budżetu na 2016. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że z jednej strony radny mówi, że jest 

zaskakiwany zmianami, a z drugiej strony sam zaskakuje zmianami. Stwierdził, że 

radny czuje się elitą Kłobucka, więc marginalizuje pozostałe miejscowości i jej 

mieszkańców. Natomiast Burmistrz jest burmistrzem dla całej gminy, a radny jest 

tylko radnym dla swojego osiedla,  co widać po wnioskach, że na Osiedlu Smugi II,  

w którym mieszka od niewielu lat sporo mieszkańców inwestycje powinny być 

robione szybko. Natomiast tam, gdzie mieszkańcy mieszkają po 50 lub 60 lat i nie 

mogą doczekać się zwykłego oświetlenia radnego już nie interesuje. Zwrócił uwagę, 

że przygotowując projekt budżetu nie rozgraniczał, kto gdzie mieszka i czy jest 

mieszkańcem Kłobucka uważał, że projekt budżetu powinien być w miarę 

zrównoważony. Natomiast Klub Radnych Niezależny uznając, że w tym roku budżetowym 

radni zostali pokrzywdzeni postanowił to zrekompensować w roku 2016. Zaznaczył, że 

zarzuty radnego są nieuczciwe, ponieważ na terenie miasta Kłobuck, których tereny 

reprezentują radni Klubu Niezależni zostało wykonanych wiele inwestycji jak np. I 

Etap budowy dróg na osiedlu Smugi II,  I etap Długosza jak również remont 

chodnika przy ul. Żółkiewskiego w Kłobucku, który został wykonany w ramach 

ZDiGK, więc to pokazuje, że mamy inne spojrzenia na gminę, więc zgadza się z 

radną E. Kotkowska, że jeżeli już chcemy równomiernego rozwoju gminy to dane 

dzielnice coś z tego budżetu powinny pozyskać. Doskonale rozumie, że na samą 

myśl, że coś zostanie wpisane dla Łobodna będzie budziło sprzeciw. Niemniej 

jednak należy przeliczyć kwoty przekazane na tą miejscowość w budżecie z kwotami 

przekazanymi na miejscowość Kłobuck, gdzie po zbilansowaniu okaże się 70% 

środków zostało przekazanych na Kłobuck, a 30% na sołectwa i inne miejscowości. 

Poprosił, aby do budżetu podchodzić uczciwie pomimo, że rolą opozycji nie jest 

chwalenie i dostrzeganie pewnych dobrych działań Burmistrza. Klub Niezależnych 

nie zauważył, że mimo, że nie mają większości w radzie mają wykonane inwestycje 

za 1 mln jak również, że został zaplanowany II Etap ul. Długosza i drugi etap 

budowy chodnika przy ul. Żółkiewskiego. Zwrócił uwagę, że należy patrzeć przez 

pryzmat całej gminy, bo wszędzie mieszkają ludzie, którzy mają takie same prawa i 

obowiązki i nie można dzielić mieszkańców gminy na mieszkańców wsi i miasta, bo 

przestaniemy się szanować. Natomiast możemy się pięknie różnić. Zastanawia, się  

co się stało, że idzie to w złym kierunku i chcemy na siłę  poróżnić mieszkańców. 

Poprosił, aby do przygotowanego budżetu nie podchodzić z przesłanką polityczną 

tylko, aby podejść racjonalnie z wyczuciem społeczeństwa.  
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Radny W. Dominik – powiedział, że różnica polega na tym, że składając wniosek i 

uwagi ani jednym słowem nie odniósł się do osoby Burmistrza. Natomiast Burmistrz 

próbuje go obrazić mówiąc nieprawdę, ponieważ we wnioskach, które składał 

wskazane zadania nie dotyczyły tylko Osiedla Smugi II, ale i tych dzielnic, gdzie 

ludzie mieszkają po kilkadziesiąt lat. Złożył wnioski nie, dlatego aby kogoś poróżnić 

tylko dlatego, bo uważał, że w tym roku budżetowym inwestycje powinny być 

ukierunkowane na Kłobuck, gdyż w ostatnich latach lwia część budżetu była 

kierowana na miejscowości wiejskie jak również dlatego, że możemy nie osiągnąć 

efektu ekologicznego. Natomiast bardzo chętnie zobaczy procentowe zestawienie 

wydatków inwestycyjnych z ostatnich latach z podziałem na Kłobuck i miejscowości 

wiejskie w przeliczeniu na mieszkańca, ponieważ jest przekonany, że ten bilans  

będzie to na korzyść  miejscowości wiejskich.  

 

Radny M. Wożniak – zaproponował, aby Klub Radnych Niezależni po złożonych 

wnioskach zmienił nazwę na Klub Kłobucka. Obrany kierunek, realizowany był już 

poprzednich kadencjach. Natomiast obecnie jest to pierwsza kadencja, gdzie radni z 

miejscowości wiejskich mówią wspólnym głosem z radnymi z miasta, gdzie obrany 

kierunek inwestycyjny jest zrównoważony. Natomiast kpiną jest dla sołectw obrana 

droga przez Klub Radnych Niezależni prowadzi do rozłamu, kłótni i chaosu w 

gminie i ma nadzieję, że wniosek zostanie odrzucony. Idąc tym torem radni powinni 

zaproponować na kolejnym posiedzeniu sesji wniosek o referendum o wyłączenie 

tych miejscowości z obszaru gminy. Natomiast, aby został zachowany porządek to 

on zostanie zachowany dzięki Burmistrzowi i Koalicji Samorządowej.  

 

Radny A. Tokarz – przypomniał, że referendum nie było przeprowadzone z 

inicjatywy radnych czy mieszkańców z Kłobucka tylko z inicjatywy radnych z 

Kamyka, przez których były zaznaczane pewne różnice między miastem a wsią. 

Natomiast oceniając bieżący budżet trzeba się odnieść do budżetów z lat ubiegłych, 

ponieważ bilans inwestycji z kilku lat da obiektywny obraz czy prowadzona polityka 

inwestycyjna przez Burmistrz wraz z Koalicja Samorządową jest uczciwa i 

sprawiedliwa.   

 

Radny J. Puchała – powiedział, że nie chciałby być tylko radnym z dziesięciu ulic, a 

dla całej gminy. Uważa, że skoro kiedyś miejscowości wiejskie były zaniedbywane, 

bo nie miały pobudowanej kanalizacji sanitarnej czy dróg to dzisiaj trzeba dać jakiś 

czas, aby ten poziom między miastem, a wsią został zrównoważony. Zaproponował, 

aby w przyszłości takie sprawy nie były rozwiązywane na forum rady, a na 

spotkanie Klubu Niezależnych powinien być zapraszany Burmistrza.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przeprosił radnego W. Dominika, jeśli poczuł się urażony 

porównaniem do „kłobuckiej elity” choć uważa, że jest to raczej komplement. 
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W odniesieniu do prowadzonej polityki inwestycyjnej z lat poprzednich powiedział, 

mimo, że jest ciągłość władzy większość radnych z Klubu Niezależnych jest po raz 

pierwszy w radzie i tak samo on jest po raz pierwszy Burmistrzem i pierwszy rok 

zarządza gminą. Zwrócił uwagę, że stara się wprowadzić pewien model, który w 

większości się podoba. Natomiast mimo zrównoważonego rozwoju wie, że nie 

wszystkim można w danym roku wszystko zrealizować. Poprosił, aby nie odbierać 

osobiście jego wzburzenia, gdy niezauważane są przez niektórych radnych pewne 

rzeczy tylko dlatego, że nie wypada. Przypomniał jak radny sam pytał o koszty 5 

wykonanych chodników na terenie Kłobucka, które nie były zaplanowane, a zostały 

wykonane. Ponadto zwrócił uwagę, że jedynymi, którzy mają jakikolwiek problem z 

lodowiskiem czy są wręcz przeciwni tej inwestycji są to radni z Klubu Niezależnych 

mimo, że to lodowisko służy głównie mieszkańcom Kłobucka. Zapytał, czy 

kiedykolwiek radny usłyszał od radnego z innej miejscowości, że jest przeciwny 

temu wydatkowi, bo za te środki można byłoby wykonać doświetlenie sołectw czy 

wykonać kilka metrów chodnika.  

Natomiast, aby była uczciwa ocena pierwszej kadencji osobiście chciałby być 

postrzegany przez pryzmat faktycznie dokonanych inwestycji w 2015r, a nie przez 

pryzmat lodowiska czy oświetlenia i ozdobienia miasta, ponieważ stara się robić to, 

co słuszne, tak jak uważał, że konieczne było przeznaczenie pół miliona złotych na 

budowę chodnika przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku, bo jest to główny ciąg 

komunikacyjny do zbiornika wodnego, który jest wizytówką Kłobucka czy jak 

inwestycje w Dom Kultury, z którego głównie korzystają mieszkańcy Kłobucka. 

Poprosił, aby patrząc na budżet zobaczyć to, co idzie globalnie na miasto tj. 

targowisko miejskie, budowy boisk wielofunkcyjnych przy kłobuckich szkołach 

podstawowych, czy planowanego remontu stołówki przy Sz.P nr 1, a nie pod 

względem kawałka drogi czy chodnika. Dzisiaj trzeba rozmawiać i sam jest otwarty 

na dialog, bo zależy mu na rozwoju gminy, aby każdy radny nawet z opozycji mógł 

powiedzieć, że przez cztery lata udało mu się coś osiągnąć. Poprosił, aby nie 

podkładać mu kłód pod nogi tylko pozwolić mu działać.  

 

Radny W. Dominik – w odniesieniu do zarzutów burmistrza stanowczo 

zdementował jakoby był przeciwny powstaniu sztucznego lodowiska. Poprosił, aby 

w przyszłości nie uogólniać przeciwników powstania sztucznego lodowiska 

wskazując na Klub Niezależnych w liczbie mnogiej.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – zapytała, w jaki sposób i jak poddać wnioski 

pod głosowanie  

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że zgłaszane wnioski nie mają 

charakteru formalnego, bo to są wnioski merytoryczne o zmianę w budżecie. 

Zasadne jest zadanie pytania jak głęboko mogą sięgać wnioski o zmianę budżetu, 

gdy inicjatywa uchwałodawcza w zakresie uchwały budżetowej przysługuje 

wyłącznie Burmistrzowi. Niemniej rada ma możliwości zgłaszania zmian w 
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budżecie, ponieważ przepis art. 240 ust. 2 wyraźnie stawia granice ingerencji organu 

stanowiącego w treść projektu uchwały budżetowej. Wskazane możliwości 

ingerencji dotyczą: 

-  zmniejszenia wydatków i przeniesienia zaoszczędzonych w ten sposób kwot na  

   inne lub nowe zadania, co w tym przypadku w większości idzie w tym kierunku,  

   gdzie z zaniechania realizacji jednej inwestycji zaoszczędzone środki zostają  

   przekazane na nowe zadania, które w ten sposób zawnioskowane jest do realizacji  

   po wcześniejszym uwzględnieniu zadania w ramach planu finansowego  

   budżetowego.  

- zwiększenie określonych wydatków, jeśli przedstawiony projekt budżetu zamyka  

   się nadwyżką budżetową, co w tym przypadku nas nie dotyczy, 

-  ustanowienia nowych źródeł dochodów budżetowych  lub  zwiększenia  

   określonych wydatków w przypadku znalezienia dla nich pokrycia w 

   planowanych dochodach w tym w nowych źródłach dochodu.  

Z uwagi, że jest to wniosek merytoryczny, który dotyczy zmian w planie 

finansowym budżetu, więc obowiązuje ogólna zasada, że najpierw głosujemy 

wnioski najdalej idące, a później jeśli wniosek najdalej idący nie zostanie 

uwzględniony wówczas głosujemy pozostałe wnioski. Niemniej jednak nigdy nie 

może być zwiększony deficyt.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski -  powiedział, że widać, że poprawki zostały przygotowane 

dopiero dzisiaj, ponieważ zgłoszone poprawki zwiększają deficyt budżetowy 

wysokości 500.000,00zł, dlatego, że zostały wskazane wydatki, a nie zostały 

wskazane źródła. Wyjaśnił, że kwota 500.000,00zł stanowi dofinansowanie z 

funduszy zewnętrznych, które było przyznane na realizacje konkretnego zadania. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, że zmiany mogą dotyczyć tylko strony 

wydatkowej. Natomiast, jeśli te zmiany będą powodowały jednocześnie zmianę po 

stronie dochodowej i powstanie nie pokryta jak w tym przypadku kwota 500,000,00zł 

która defakto będzie zwiększała deficyt taka zmiana jest zakazana przez art. 240 ust. 

2 ustawy o finansach publicznych.  

  

Skarbnik K. Jagusiak potwierdziła, że zaproponowane zmiany zwiększą deficyt 

budżetowy, ponieważ inwestycja ul. Olszowiec planowana jest z udziałem 

dofinansowania z PROW. Natomiast wskazane przez Klub Niezależnych propozycje 

inwestycji zmian w wydatkach nie kwalifikują żadnych proponowanych inwestycji 

do finansowania z PROW, więc zachodzi konieczność obniżenia wskazanych 

propozycji zmian o kwotę 500.000,00zł. 

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że deficyt też nie został ujawniony w 

przedstawionym projekcie gdzie mamy zaplanowaną inwestycję na ponad 

2.000,000,00zł zaszeregowaną w budżecie na 800.000,00zł więc jest to ukryty deficyt 

bo cały czas bazujemy na kosztorysie inwestorskim, który to dokument został 
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sporządzony przez osobę uprawnioną. Poprosił o przerwę by móc wprowadzić 

zmianę we wniosku by była zgodna z zapisem w art. 240 ustawy o finansach 

publicznych.    

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – wznowiła obrady poprosiła o dopracowanie 

wniosku złożonego przez Klub Radnych Niezależnych . 

 

Radny W. Dominik – przedstawił propozycje w kwestii zmniejszeń wydatków 

majątkowych 

- Projekt budowy około 200mb ul. Kopernika w Kłobucku kwota 

  15.000,00zł  

- Remont chodnika wzdłuż ul. Żółkiewskiego w Kłobucku na odcinku od ul. Sebyły 

  do ul. 11 Listopada około 200mb kwota 30.000,00zł. 

- Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Andersa odcinek około 900mb kwota 

  20.000,00zł.  

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul.  

  Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku kwota 400.000,00zł  

- Remont ul. Baczyńskiego w Kłobucku odcinek około 350m kwota 133.578,14zł  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony 

przez Radnego A. Tokarza o wykreślenie z  § 10 w pkt 1 litery b 

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do: poprzez wykreślenie z pkt 1 zapisu:                                                                      

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji   

   budżetowej i pozostawienie zapisu paragrafu 10 Upoważnia się Burmistrza  

   Kłobucka do; 

1. dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie  

    wydatków  bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

                                                                                                                                        

Za przyjęciem wniosku w sprawie poprawy zapisu w § 10 na zapis w Upoważnia 

się Burmistrza Kłobucka do: w brzmieniu                                                                                                                   

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie 

     wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy  

głosowało 4 radnych, 12 radnych głosowało przeciwko, 4 radnych wstrzymało się 

od głosu. 

 Wniosek nie został przyjęty.                                                                                                                                   

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska - poddała pod głosowanie wniosek Klubu 

Radnych Niezależnych w sprawie zgłoszonych poprawek do budżetu na 2016r. 

poprzez wykreślenie wskazanych zadań inwestycyjnych z budżetu na 2016r., a w ich 

miejsce ujęcie innych zadań inwestycyjnych.  
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Za wycofaniem z projektu budżetu na 2016 zadań inwestycyjnych pod nazwą: 

Dział 010 Rozdział 01041 § 6057 i 6059 Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec,  

  Borowianka kwota 800.000,00zł  

- Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Projekt przebudowy ul. Prusa i ul. Witosa  

  Łobodnie kwota 60.270,00zł. 

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie uliczne ul. Olszyńskiego Libidzy 

  kwota 48.665,41zł. 

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec Nowa  

  Wieś kwota 11.512,73zł. 

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie uliczne ul. Reymonta w Kłobucku  

   kwota 38.000,00zł. 

- Dział 900 Rozdział 90019 § 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

   przyłączami do budynków sportowo – rekreacyjnych i budynku gospodarczego 

   przy ul. Prusa w Łobodnie kwota 90.000,00zł . 

- Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

   przyłączami do budynków sportowo – rekreacyjnych i budynku gospodarczego 

   przy ul. Prusa w Łobodnie kwota 100.130,00zł  

Łącznie kwota 1.148.578,14zł głosowało 3 radnych, 15 radnych głosowało 

przeciwko, 1 radny wstrzymał się od głosu  

Wniosek nie został przyjęty  

 

Radny J. Soluch - zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.   

 

Za przyjęciem wniosku w sprawie zamknięcia dyskusji w punkcie w sprawie 

budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016r głosowało 20 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Wniosek został przyjęty  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016 

wraz z załącznikami głosowało 15 radnych, 3 radnych głosowało przeciwko, 2 

radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 148/ XVIII// 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2016r, 

co pozwoli już z początkiem roku przystąpić do jego realizacji. Przeprosił za emocje, 

ale jest to najważniejszy dokument w całym roku, który jest fundamentem  

działalności na rok 2016r. co świadczy o tym, że wszystkim stronom zależy na 

dobrym budżecie. Natomiast w przyszłości z chwilą pojawienia się jakichkolwiek 

wątpliwości, czy nowych propozycji były one rozwiązywane na posiedzeniach 

komisji.  
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Radny A. Sękiewicz – powiedział, że jako radny tej kadencji nie może przypisywać 

sobie zasługi za realizacje zadania I etapu budowy ul. Długosza Kłobucku. 

Natomiast będzie szczęśliwy, kiedy uda się zrealizować II etap Budowy ul. Długosza 

w Kłobucku. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że docenia skromność radnego, bo tym 

samym mógłby powiedzieć, że wszystkie inwestycje w Kłobucku nie są jego zasługą, 

bo one były już kiedyś uchwalone. Niemniej jednak przez radę ta inwestycja nie 

została zdjęte, bo radni tak samo jak on uważali, że są one potrzebne. Udało się 

zrealizować I etap Budowy ul. Długosza, a konsekwencji tych działań został 

zaplanowany II etap jej budowy, co również pokazuje, że są i będą realizowane 

inwestycje na terenie miasta. Natomiast, aby wszyscy byli zadowoleni poprosił o 

cierpliwość i wyrozumiałość. 

 

Radna D. Kasprzyk – podziękowała burmistrzowi za słowa, w których prosi o 

wyrozumiałoś i cierpliwość, ponieważ uważa, że tych słów zabrakło w wypowiedzi 

na samym początku. Zaznaczyła, że również jeden z radnych podkreślił, że w 

przyszłym roku będzie miasto, więc jeśli miał te informacje, to dlaczego ich nie mieli 

pozostali radni. Natomiast, w jaki sposób zwrócił się w dniu dzisiejszym Klub 

Radnych Niezależni podczas procesowanego projektu budżetu na 2016r miał na celu 

zamanifestowanie istniejącego problemu i nie zrobiono tego dla siebie tylko dla 

swoich mieszkańców, ponieważ nie są w stanie nic uzyskać dla swych wyborców, 

więc ma nadzieję, że zostało to zauważone przez większość rady i burmistrza, który 

w przyszłości pochyli się nad każdym naszym wetem. 

 

Radny J. Soluch – zwrócił uwagę, że było wiele niejasności w zaproponowanych 

zmianach inwestycjach jak np. propozycja zabrania funduszy sołeckich, ponieważ 

oświetlenie uliczne w Libidzy i Nowej Wsi i Kamyku nie pokryte jest środkami z 

budżetu ale środkami z funduszy sołeckich wcześniej już zatwierdzonych. 

Uważa, że dzisiejsza dyskusja i głosowanie będzie nauczką na przyszłości, ponieważ 

dzisiejsze zachowanie było nieodpowiednie, gdyż można było to skonsultować już 

wcześniej. Zaznaczył, że z tej dyskusji wynika, że w przyszłym roku nie będzie tylko 

miasto Kłobuck, bo jak powiedział burmistrz budżet musi być zrównoważony.  

 

Radny W. Dominik – wyjaśnił, że Radni Klubu Niezależni zostali źle zrozumiani, 

ponieważ była to prowokacja mająca na celu doprowadzić do dyskusji i głosowania 

oraz wskazać na pewne rzeczy, które z Klubem Radnych Niezależnych nie są 

konsultowane w odróżnieniu od Koalicji Samorządowej. Zaznaczył, że na pewno nie 

chcą skłócić mieszkańców wsi z miastem nie będzie to nauczką, ponieważ o 

zrównoważonych budżetach będziemy wielokrotnie dyskutować przypuszcza, że na 

dzisiejszym posiedzeniu sesji będzie jeszcze okazja do wskazania pewnych rzeczy.  
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Burmistrz J. Zakrzewski – chciałby, aby ten obiektywizm, który jest u radnych ich 

dominował i był częścią tej dyskusji. Dlatego, że Klub Radnych Niezależnych 

postrzega Burmistrza jako osobę, która realizuje postulaty tylko i wyłącznie Koalicji 

Samorządowej, czego nie pokazuje ten budżet, ponieważ mieszkańcy z osiedli i 

dzielnic z Klubu Radnych Niezależnych też głosowali na obecnego burmistrza, więc 

nie jest tak, że raz mają monopol na jego krytykowanie, kiedy burmistrz też ma 

świadomość, że te osiedla i dzielnice wymagają nakładów. Natomiast zadaniem 

Burmistrza jest nie zawieść tych osób, lecz udowodnić im, że ten wybór był dobrym 

wyborem. W odniesieniu do stwierdzenia, że pewne sprawy nie są dyskutowane z 

Burmistrzem odpowiedział, że wystarczy tylko na spotkanie Klubu Radnych 

Niezależnych zaprosić Burmistrza. Ponadto chciałby, aby podobne dyskusje w 

przyszłości prowadzone były na posiedzeniach komisji, gdyż wówczas istnieje 

możliwość wyjaśnienia wielu kwestii, a nie w obecności mediów, które nie 

pobudzają do twórczej dyskusji, a są dla nich pożywką. Tym bardziej sam fakt, że 

zostało to zrobione prowokacyjnie, świadczy o tym, że nie była to dyskusja nad 

budżetem tylko prowokacja do dyskusji, która nie idzie w dobrym kierunku.   

Zaznaczył, jako radnemu z poprzednich kadencji udało się coś osiągnąć tylko 

dlatego, że zawsze starał się współpracować z każdym radnym. Ponadto dużo 

łatwiej będzie wprowadzać Burmistrzowi pewne inwestycje do budżetu, jeżeli ta 

dyskusja między radnymi będzie prowadzona na pewnym poziomie 

wyrozumiałości i zrozumienia. Zapytał, dlaczego dzisiaj nie mamy problemu 

porozumienia się z radnymi SLD, którzy w pewnym sensie mają do tego prawo. 

Zaznaczył, że osobiście będzie się starał, aby rozwój zrównoważony był na każdej 

dzielnicy Kłobucka, ale również w tym muszą pomóc radni. 

 

Radny T. Wałęga - powiedział, że jako radni SLD stają się być konstruktywną 

opozycją, która ma prawo do krytykowania, lecz nie ma prawa do krytykowania 

demokratycznych wyborów społeczeństwa. Prosił, aby radnym zostało przekazane 

zestawienie wydatków inwestycyjnych z podziałem na tereny wiejskie i miejskie, 

które było przygotowane przez radnego J. Batóga.  

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 

Gminy Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt uchwały jest częściowo pochodną 

przyjętego budżetu W związku z powyższym w stosunku do materiałów 

wcześniejszych przekazanym radnym zgłosiła autopoprawki. 

Pierwsza autopoprawka dotyczy brzmienia nowego załącznika Nr 1 Wykaz 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie projektu Aktywna 

integracja powiatu kłobuckiego - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprawy kwoty łączne nakłady finansowe i limitu zobowiązań.                    

W załączniku Nr 2 zmiany dotyczy aktualizacji kwot globalnych dochodów ogółem, 
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dochodów bieżących, wydatków ogółem i wydatków bieżących oraz kwot w 

zakresie strony 7  tj.  wydatków objętych limitem na wieloletnie przedsięwzięcia  w 

tym wydatków bieżących ze strony 8 kwot dochodów związanych ze środkami 

unijnymi i wydatków na projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE . 

Zaznaczyła, że zgłoszone zmiany dotyczą tylko wydatków bieżących.  

 

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

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

 

Radny W. Dominik – rozumie, że WPF również niezmieniona zostaje kwota 

dotycząca budowy ul. Olszowiec. Zwrócił uwagę, że we WPF można dać nadzieję 

innym radnym wybranym z innych okręgów, że coś w najbliższych latach może 

zostać zrealizowany w ich okręgu. Uważa, że ta dyskusja była potrzebna, aby 

sprowokować tego typu myślenie. Zwrócił uwagę, że nie widzi przedstawicieli prasy 

wiec nasze wystąpienie nie mają nic wspólnego z wystąpieniami pod prasę.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie ma przedstawicieli prasy ale jest 

najlepsza telewizja w regionie. Natomiast osobiście uważa, że jeśli będzie możliwość 

to WPF jest zbędny, ponieważ sam doświadczył, kiedy inwestycja, która była 

wpisana WPF zniknęła w ciągu jednej nocy, więc może to też pojawić taka sytuacja w 

drugą stronę, że WPF pojawi się inwestycja. Zaproponował zapoznanie się z jego 

programem wyborczym by móc stwierdzić czy faktycznie burmistrz myśli o mieście 

czy tylko jest Burmistrzem tego miasta.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, dlaczego w WPF wpisanych jest tylko część inwestycji, 

które zostały ujęte w budżecie.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – zaznaczyła, że głównym powodem że dane zadanie lub 

cząstka zadania jest wpisywana w WPF jest to, że  jeśli to zadanie nie zostało ujęte w 

budżecie tegorocznym, a ogłaszany jest przetarg obojętnie czy na dokumentację czy 

na realizacje zadania i będzie zachodziła konieczność podpisania umowy. Wówczas 

zapis WPF da upoważnienie Burmistrzowi do podpisania umowy, czyli do 

zaciągnięcia zobowiązania. Przytoczyła umieszczony zapis § 2 Upoważnia się 

Burmistrza Kłobucka do zaciągnięcia zobowiązania do wysokości określonych w 

tabeli limitów. Natomiast drugim powodem wpisania zadania do WPF jest, gdy 

organ konkursowy przy składaniu wniosku wymaga zabezpieczenia środków w 

postaci zapisów WPF, z wyszczególnieniem zapisów limitów na wszystkie lata tak 

jak to miało miejsce przy realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej. 

Zaznaczyła, że zapisy w WPF są uzupełniane na bieżąco do potrzeb. 
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2016 -2024 Gminy Kłobuck wraz załącznikami głosowało 17 

radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 149/ XVIII// 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 

2016-2022. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska –  poinformowała, że Plan Odnowy Miejscowości 

Borowianka na lata 2016-2022  został przygotowany w głównej mierze przez 

mieszkańców miejscowości Borowianka ze znacznym udziałem przedstawicieli Rady 

Sołeckiej i przedstawicieli Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego, który 

został przyjęty przez zebranie wiejskie Sołectwa Borowianka w dniu 16.12.2015r. 

Plany Odnowy Miejscowości są opracowywane tylko dla małych miejscowości i jest 

dokumentem strategicznych, który ma pomóc w rozwoju miejscowości ponadto jest 

dokumentem otwartym, który może podlegać zmianą poprzez dodanie nowego 

zadania oraz na zmianie harmonogramu ich realizacji. Zwróciła uwagę, że w 

harmonogramie realizacji zadań na lata 2016-2017 z przewidywaną kwotą 

2.033.166,00zł. zostało wpisane zadanie pn. przebudowa drogi gminnej ul. 

Olszowiec. Opracowanie i uchwalenie takiego dokumentu jest niezbędnym 

elementem do złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania przebudowy drogi 

gminnej ul. Olszowiec planowanej do złożenia do Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, ponieważ założeniach konkursu wymaganym dokumentem jest 

dokument strategiczny, w którym będzie wymienione to zadanie.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 1 1radnych, głosów przeciwnych nie było 3 radnych wstrzymało się od głosu/.  

 

Radny A. Nowak – zapytał, czy w tym programie może brać udział tylko jedno 

sołectwo i czy w kolejnych latach do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą 

również składać wnioski inne sołectwa  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że jeśli zostaną ogłoszone 

kolejne konkursy dotyczące budowy dróg inne sołectwa mogą składać wnioski w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z uwagi, że w tym Programie dla 

całego województwa została przeznaczona mniejsza ilość środków niż w 

poprzednim okresie programowania, więc mogą być one rozdysponowane w 
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ramach jednego konkursu. Natomiast Plan Odnowy Miejscowości może być 

opracowane dla każdej miejscowości wiejskiej, gdyż może być on aktualizowany.  

 

Radny A. Nowak – zapytał, czy sołtysi pozostałych sołectw zostali poinformowani o 

takiej możliwości.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że zostali powiadomieni 

ponadto sołtysi uczestniczą w różnych spotkaniach dotyczących Odnowy Wsi. Z 

uwagi, że to zadanie było przygotowane dokumentacyjnie, dlatego też zostało 

zgłoszone. 

 

Radny A. Nowak – uważa, że jeśli Program obejmuje lata 2016-2022 to pozostałe 

sołectwa powinny być przygotowywane do skorzystanie z tego Programu.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że dopiero od października 

2015r były znane zasady konkursu. 

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że wątpliwość budzi brak aktualnego 

Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW, gdyż nawiązujemy do 

Rozporządzenia na lata 2007-2013. W nawiązaniu do zrównoważonego rozwoju 

przypuszcza, że ten dokument mimo, że nie jest WPF jest on przyjmowany przez 

Radę, której akceptacja w konsekwencji zobowiązuje do realizacji zadań wskazanych 

w harmonogramie w okresie 7 letnim na ogólną kwotę około 11.000.000,00zł 

pochodzącą z budżetu gminy i różnego rodzaju dofinansowań. Zaznaczył, że jest to 

duża kwota w porównaniu do ilości mieszkańców Sołectwa Borowianka, która nie 

przekracza 500 osób i gdzie na osobę rocznie zostałoby przeznaczone ponad 

3.000,00zł. Zwrócił uwagę, aby wydatki były zrównoważone na mieszkańca budżet 

na każdy rok powinien przewidywać wydatki dla Kłobucka na poziomie 

47.000,000,00zł. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że z uwagi, że ten dokument wymaga 

rozporządzenia, a nie ma aktualnego rozporządzenia zostało wpisane 

rozporządzenie na lata 2007-2013 z poprzedniego programowania, które jest jego 

ciągłością, bo zostało jedynie rozbite na poszczególne etapy funduszy unijnych. 

Przyznał, że są to pobożne życzenia mieszkańców, ponieważ wystarczy prześledzić 

realizacje Programu Odnowy Miejscowości Kamyka, Łobodna czy Libidzy od 

momentu ich uchwalenia by zobaczyć, że w pewnych przypadkach plan nie został 

zrealizowany w 95%, ponieważ trudno jest wytłumaczyć mieszkańcom, że nie 

wszystkie pomysły na rozwój miejscowości uda się zrealizować w tej perspektywie 

czasu. Natomiast uważa, że intencja Ustawodawcy wprowadzającego zapis odnośnie 

Planu Odnowy Miejscowości było oddolne zmobilizowanie mieszkańców, aby od 

nich dowiedzieć się, co faktycznie jest priorytetem i w pierwszej kolejności powinno 
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powstać w tym sołectwie. Natomiast realizacja jest odrębną sprawą, mimo, że plan 

zostaje zatwierdzony przez radę, ale one nie rujnują budżetu, bo z tych programów 

realizowane są zadania, które są możliwe do zrealizowania. Zaznaczył, że z PROW 

udało się zrealizować również dwie inwestycje dla miasta tj. siłownie napowietrzną i 

Zieleniec i alejkę W. Głowy, więc to też pokazuje, że te programy można realizować 

nie mając takiego planu.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że jeśli uchwalenie takiego programu planu ma 

bezpośredni wpływ na otrzymanie dofinansowania to w niedługim czasie trzeba 

przystąpić do aktualizacji tych planów, które w tym roku kończą swą ważność. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ukaże się pełny Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i będzie się w niego wpisywała inwestycja danej miejscowości 

taki program może zostać uchwalony. Zwrócił uwagę, że proces składania wniosku 

jest długotrwały, gdyż w pierwszej kolejności pokazują się wytyczne, więc będzie 

czas do zaplanowania drobnej inwestycji patrząc na skalę przeznaczonych środków 

w całym oprogramowaniu. Natomiast, jeśli pojawią się tego rodzaju inwestycje w 

małych grantach czy PROW na pewno gmina skorzysta z tej możliwości i przystąpi 

do aktualizacji planu tej miejscowości. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – dodała, że zawsze można przystąpić do 

aktualizacji planu odnowy sołectwa. Plan zawsze był potrzebny jako niezbędny 

załącznik do wniosku o dofinansowanie dlatego też były opracowywane, gdy była 

zapowiedź konkursu i gdy istniała możliwość dofinansowania zadania jego 

dofinansowania, ponieważ w konkursie zawsze były do spełnienia pewne wymogi 

m.in takie jak poprawnie nazwać zadanie, aby było one zgodne z dokumentacją.    

Natomiast, jeśli z danego sołectwa będzie zgłaszany wniosek na zadanie, które może 

być dofinansowane w danym konkursie zawsze istnieje możliwość dokonania 

drobnej zmiany przed danym konkursem.  

W odniesieniu do Rozporządzenia na lata 2007-2013, które reguluje, co powinien 

zawierać Plan Odnowy Miejscowości, wyjaśniła, że uwagi, że gmina nie ma 

opracowanego dokumentu strategii rozwoju gminy, a w instrukcji i dokumentach 

dotyczących konkursu jest mowa o dokumencie strategicznym dopuszczono jako 

załącznik obowiązkowy Plan Odnowy Miejscowości, który powinien zawierać 

wszystkie punkty wskazane w tym rozporządzeniu.  

 

Radny A. Tokarz – poprosił o uzupełnienie zapisu w podstawie prawnej uchwały 

poprzez wskazanie nr uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Borowianka i daty jej 

podjęcia. Zwrócił uwagę, że uchwała zebrania Sołectwa Borowianka powinna być 

załącznikiem do tej uchwały. Uważa, że poprzednie plany odnowy dla innych 

miejscowości zostały zrealizowane tylko w 5%, ponieważ taka była wola ówczesnych 

organów. Tak samo wolą obecnych organów władzy będzie realizacja tego Planu 

Odnowy miejscowości Borowianka. Zapytał, czy dla obszarów miejskich istnieje 
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możliwość opracowania Planu Odnowy natomiast, jeśli nie ma takiej możliwości 

trzeba inwestować nie czekając na programy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że PROW zostały zrealizowane dwa 

zadania na terenie miasta. Ponadto ten program został rozszerzony i do tego 

programu aplikowana będzie również modernizacja targowiska miejskiego z 

możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 1.000,000,00zł. Natomiast, jeśli  

ukażą się wszystkie rozporządzenia i pokażą się środki z możliwością 

wykorzystania ich  na terenie miasta to na pewno z nich skorzystamy. Zwrócił 

uwagę, że tam, gdzie będą możliwości wykorzystania środków unijnych na pewno 

w każdym przypadku wykorzystana zostanie maksymalna możliwości 

dofinansowania zewnętrznego. Tym bardziej, że wiele inwestycji, które są 

proponowane jednak jest w 100% z wkładem własnym, co to generuje koszty. 

Zaznaczył, że jest to ostatnia szansa by do 2020 roku wykorzystać maksymalnie 

możliwości pozyskania jak największej ilości środków na realizację niezbędnych 

zadań.   

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska  - wyjaśniła, że w projekcie nie został wskazany 

Nr uchwały Zebrania Wiejskiego z uwagi, że to zebranie odbyło się w dniu 

16.12.2015r, a projekt uchwały został złożony do Bura Rady w dniu 15.12.2015r   

Poprosiła o uzupełnienie brakującego wpisu poprzez uzupełnienie brakującego Nr 

uchwały Nr 1 /XII/2015  i daty jej podjęcia 16.12.2015r  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2016-2022 Gminy Kłobuck głosowało 13 radnych, 1 osoba 

głosowała przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 150/ XVIII// 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że projekt uchwały 

dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat na rzecz 

dotychczasowego najemcy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kłobuck o pow. 0,0036ha położonej w Kłobucku ozn. jako działka nr 1060/119 obręb 

Zagórze z przeznaczeniem pod boks garażowy i pomieszczenie wykorzystywane 

jako pomieszczenie gospodarcze. Wykaz najemcy stanowi załącznik Nr 1 do projektu 

uchwały. W świetle art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, 
zawarcie umowy, najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy 
w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas 
nieoznaczony, wymaga uzyskania zgody rady.  
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Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

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

głosu/.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że Wieloletnim Planie Inwestycyjny powinno 

zostać przewidziane uporządkowanie tego typu terenów poprzez ujednolicenie 

zabudowy przy współudziale finansowym najemców czy przy rozważeniu 

możliwości sprzedaży części nieruchomości pod garażami by na bazie wspólnego 

projektu przystąpić do realizować obiektów trwałych, ponieważ obecne garaż każdy 

innej wielkości i inaczej usytuowany generalnie szpecą okolice.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck głosowało 18 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 151/ XVIII// 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
 

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na 

własność Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę polegającą na 

poprawie zapisu w § 1 pkt 3 polegającą na uzupełnieniu w nr księgi wieczystej 

brakującego ,,0” na zapis Kw nr 00004512/9, poinformowała, że przedmiotem 

uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie na własność Gminy Kłobuck trzech 

działek, które w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr 

253/XX/04 z dnia 28.10.2004r zostały przeznaczone pod urządzenie ulicy lokalnej 

dwukierunkowej, mającej połączyć ul. Graniczną z ul. Podmiejską w Libidzy. Gmina 

w o*parciu o cyt. plan w drodze darowizny w 2004r przejęła od Agencji 

Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa prawo własności do działki ozn. nr 25 o 

pow. 0,3660 ha, oraz w kolejnych latach 2011 i 2012 od osób fizycznych trzy działki,  

przeznaczone pod urządzenie tej drogi. Natomiast w wyniku czynionych starań 

Sołtysa Libidzy o utwardzenie gruntu przeznaczonego pod drogę, która ma służyć 

do obsługi komunikacyjnej istniejących od kilkudziesięciu lat budynków w obrębie 

Przybyłów, trzej kolejni właściciele opisanych w uchwale działek gruntu wyrazili 

wolę przekazania ich gminie darowizną.  
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Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 152/ XVIII/ 2015 z dnia 29.12.2015r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  
 

Pkt.17. 

 Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim. 
 /raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku jest dostępny na stronie  

 internetowej www.katowice.wios.gov.pl/ 

 

Sekretarz M. Kasprzyk – poinformowała, że informacja przekazana radnym, że taki 

dokument znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 

wynika z faktu, że WIOŚ jest zobowiązany do corocznego wykonania analizy z 

Programu Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego w celu zapoznania 

mieszkańców województwa śląskiego z wynikami tej analizy. Zwróciła uwagę, że 

raport zawiera zarówno informacje o stanie środowiska jak również informacje z 

zakresu edukacji z ochrony środowiska , systemu pomiaru ocen i dane statystyczne.   

Program ten służy jednostką administracji samorządowych dla potrzeb zarządzania 

środowiskiem w celu opracowania Programu Ochrony Środowiska czy wydaniu 

decyzji oddziaływania na środowisko, a także przy tworzeniu planów 

zagospodarowania przestrzennego. Raporty o stanie środowiska są realizowane 

przez Inspekcje Ochrony Środowiska, co wynika z państwowego monitoringu 

środowiska, który wykonywany jest ramach całego kraju.  

 

Pkt.18  

Przyjęcie plany pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r  

 

 Przewodniczący Komisji A. Nowak - odczytał plan pracy komisji  

/plan pracy komisji w załączeniu pod protokołem /. 

 

Zaproponował zwiększenie składu liczebności członków Komisji Rewizyjnej 

przynajmniej o dwie osoby.  

 

Radny J. Soluch – w celu skonkretyzowania zapisu zaplanowanej kontroli 

zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na publicznych drogach gminnych 

poprzez właściwe ich utrzymanie oraz zachowanie porządku i czystości wskazany w 

m-cu miesiącu lutym, marcu i kwietniu wraz z trzema jej zakresami, aby była jasność 

kiedy zostanie zakończona dana kontrola zaproponował, aby każdy z trzech 

http://www.katowice.wios.gov.pl/
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zakresów zaplanowanej kontroli został z osobna przydzielony do poszczególnego 

miesiąca.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – uważa, że ta propozycja nie ma 

żadnego wpływu czy zakres tej kontroli zostanie przeprowadzony w lutym czy w 

kwietniu, te zakresy kontroli mają być zrealizowane. Zwrócił uwagę, że o każdej 

kontroli powiadamiany jest burmistrz, który informuje kierownika placówki o 

planowanej kontroli w danym dniu. Natomiast z uwagi na rożne sytuacje nie 

jesteśmy w stanie przewidzieć zakończenia kontroli, więc i w tym przypadku będzie 

trudno przewidzieć, jaka będzie w okresie zimowym sytuacja na drogach. 

Zaproponował pozostawienie zapisu planowanej kontroli w wersji w przedstawionej 

przez Komisję Rewizyjną.  

 

Radny J. Soluch – uważa, że właśnie z tego powodu nie będzie wiadome, jaki zakres 

kontroli jest przeprowadzany w danym miesiącu i kiedy ta kontrola zostanie 

zakończona. 

 

Radna B. Błaszczykowska – w odniesieniu do pkt. 2 planu pracy Komisji Rewizyjnej 

uważa, że od zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest Burmistrz i 

Dyrektor ZDiGK, a nie Komisja Rewizyjna, a w tym przypadku komisja powinna się 

skupić nad sporządzonej krótkiej analizy lub oceny stanu dróg, komisja nie powinna  

zajmować się tymi punkami, powinna zostać przeprowadzona doraźna kontrola. 

Wówczas nie będzie zachodziła konieczność zwiększenia liczby członków komisji, 

bo czas przeprowadzanej kontroli zostanie skrócony, ponadto jako radni nie 

możemy dezorganizować pracy poszczególnych wydziałów, gdyż możemy jedynie 

wskazać pewne nieścisłości, ale nie przeszkadzać. W nawiązaniu do otrzymanego 

protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej poprosiła, aby w protokołach były 

podawane konkretne daty przeprowadzanej kontroli. Zwróciła uwagę, że w tym 

protokole nie ma konkretnych dat, kiedy była przeprowadzana kontrola, kiedy  

każda szanująca się instytucja kontrolująca mówi konkretnie o datach tym bardziej w 

tym przypadku, kiedy kontrola w ZEAOS była prowadzona 3 lub 4 miesiące.  

 

Radny A. Tokarz – przyznał, że za bezpieczeństwo dróg odpowiada Burmistrz, a 

rada też za coś odpowiada, czyli za kontrolę Organu Wykonawczego, a ramieniem 

do wykonywania tej kontroli jest Komisja Rewizyjna. Zwrócił uwagę, że kwestią 

dyskusyjną może być przyporządkowanie tych zadań do poszczególnych miesięcy. 

Niemniej jednak uważa, że ta decyzja powinna pozostać w gestii Komisji Rewizyjnej. 

Zwrócił uwagę, że wzorcem planu kontroli tego tematu jest kontrola NIK. 

 

Radny W. Dominik – powiedział, że trudno jest od Komisji Rewizyjnej wymagać 

profesjonalizmu na poziomie NIK czy RIO i podobnych instytucji, bo 

prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy takiego poziomu. Zaprosił do udziału w 

pracach Komisji Rewizyjnej Radną B. Błaszczykowską, która wniosłaby bardzo dużo 
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dobrego i pożytecznego. W odniesieniu do treści zapisu, jaki pojawił się w planie 

pracy komisji wyjaśnił, że zadaniem pracy Komisji Rewizyjnej jest kontrola. 

Natomiast nie jest tak, że komisja ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Zadaniem komisji jest skontrolowanie sposobu zapewnienia tego bezpieczeństwa i 

sposobu prowadzenia kontroli okresowych. Zapisy dotyczą tego, co komisja ma 

skontrolować, a nie co komisja ma wykonać, bo komisja nie będzie prowadziła 

kontroli okresowych dróg i obiektów mostowych, bo komisja nie ma do tego 

kompetencji może jedynie przejrzeć dokumenty o prowadzeniu takich kontroli przez 

zarządcę drogi. 

 

Radny A. Nowak – powiedział, że członkowie nie są profesjonalistami chcą jedynie 

pomóc pracownikom w wykonywaniu swoich zadań, a nie utrudniać im życia.   

 

Radna B. Błaszczykowska –zgłosiła wniosek formalny o zmianę zapisu pkt 2 w 

planu pracy Komisji Rewizyjnej „Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

publicznych drogach gminnych poprzez właściwe ich utrzymanie oraz zachowanie 

porządku i czystości” na zapis: „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

publicznych drogach gminnych poprzez właściwe ich utrzymanie oraz zachowanie 

porządku i czystości”. 

 

Radny A. Tokarz – zwrócił uwagę, że tematem kontroli jest Zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na publicznych drogach gminnych poprzez 

właściwe ich utrzymanie oraz zachowanie porządku i czystości, a punkty są 

konkretami tej kontroli, które ją uszczegółowiają. Przytoczył zapis z 

przeprowadzonej kontroli NIK.      

 

Radna B. Błaszczykowska – wycofała zgłoszony wniosek. 

 

Za przyjęciem planu Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 głosowało 17 radnych 1 

osoba głosowała przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

plan pracy został przyjęty 

 

Pkt.19.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny T. Wałęga – poruszył następujące sprawy:  

- zapytał, czy coś się dzieje w temacie aktywizacji terenów po prawej stronie drogi  

   krajowej na odcinku Kłobuck – Libidza. Dodał, że do poruszenia tematu po raz  

   kolejny, skłoniła go rozmowa przeprowadzona z jednym z przedsiębiorców. 

- podziękował   Burmistrzowi i Dyrektor MOK za dobrą współpracę przy organizacji  

  Koncertu „ Reggae jak Malina”. Z uwagi, że MOK nie jest w stanie zabezpieczyć  

  bardzo dużego zainteresowanie mieszkańców zaproponował rozważenie 

   możliwości, aby w przyszłości tego typu imprezy były organizowane w hali  
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    Gimnazjum. Niemniej jednak z uwagi na bardzo złą akustykę na tym obiekcie  

    poprosił o podjęcie działań w celu jej poprawy.  

 - w odniesieniu do złożonych w 2015r 210 wniosków o wydanie decyzji na usunięcie  

   drzew zapytał, ile zostało dokonanych nasadzeń. Odniósł się również do wycinki  

   drzew w Zieleńcu im. W. Głowy powodujących znaczne rozrzedzenie tego parku. 

 - w imieniu własnym i przedsiębiorcy podziękował za błyskawiczną interwencję w  

   sprawie usunięcia przystanku na ul. Zamkowej. Zwrócił uwagę, że obecnie przez  

   tego przedsiębiorcę zostało wykonane ogrodzenie, które doskonale wpisuje się w  

   otoczenie i będzie wartością dodaną do tego krajobrazu i tej okolicy. Cieszy się, że  

   zostanie również zorganizowane spotkanie z przedstawicielami samorządu  

   powiatowego odnośnie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul.  

   E. Orzeszkowej, 

 - zaapelował do radnych o nieużywanie stwierdzeń typu „nauczka” czy innych  

   sformułowań  o negatywnym wydźwięku emocjonalnym, ponieważ należy mieć  

   świadomość, że każdy radny jest przedstawicielem wyborcy, więc używając tego 

   typu sformułowań obrażane są właściwie te osoby, które zagłosowały na radnego.  

-  zapytał, co dzieje się w zakresie inwestycji budowa bloku przy ul. Spacerowej w 

   Kłobucku  

-  zapytał, czy od wyborów parlamentarnych jakikolwiek parlamentarzysta wybrany  

   w naszym okręgu spotkał się z burmistrzem.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii zjazdów odpowiedział, że są pewne ustalenia, 

więc w miesiącu styczniu zostaną rozpoczęte rozmowy wszystkich przedsiębiorców 

z kierownikami Wydziałów GPN i IR oraz Dyrektorem ZDiGK aby uzgodnić 

kierunek działań, który spowodują, że dojdzie do tej przebudowy ale może też być 

tak, że przebudowa będzie w większej odległości niż węzeł jaki jest przy 

Polomarkecie.  Problem polega na tym, że wydana decyzja o warunkach zabudowy, 

którą otrzymali przedsiębiorcy została wydana przez urząd, która nie wiąże Zarządu 

Dróg Krajowych, bo nie było prowadzonych przez przedsiębiorców wcześniejszych 

rozmów z Zarządem Dróg Krajowych. W odniesieniu do Koncertu „Reggae jak 

Malina” podziękował radnemu za jego osobiste zaangażowanie. Uważa, że ceny 

biletów były zbyt niskie, co spowodowało mniejszą pomoc dedykowanej osobie. W 

odniesieniu do propozycji przeniesienia takich koncertów do hali gimnazjum 

odpowiedział, że będzie zachodziła konieczność przeliczenia potrzebnych nakładów, 

aby tą akustykę doprowadzić do stanu, który pozwalałby na organizowanie nie tylko 

tego rodzaju koncertów, ale również innych koncertów o szerszej skali. Natomiast, 

jeśli dzisiaj jest potencjał i są osoby chętne do organizowania tego typu imprez nie 

wolno tego zmarnować. W kwestii przystanku odpowiedział, że zarządca drogi jest 

odpowiedzialny za organizowanie przystanków przy danej drodze, więc w tym 

przypadku jest to Powiat Kłobucki. Poinformował, że najlepszym rozwiązaniem 

byłoby rozważenie koncepcji budowy zatoki wraz z przystankiem na wysokości 

Zespołu Szkół Nr 1 i Zarządu Dróg Powiatowych by na terenie ZDP móc 

umiejscowić nasz przystanek. W nawiązaniu do inwestycji budowy bloku 



 

 45 

mieszkalnego przy ul. Spacerowej w Kłobucku odpowiedział, że w tej kwestii w 

zasadzie nic się nie dzieje, zostały wydane warunki zabudowy, a póki, co nie został 

jeszcze złożony wniosek o wykup. Zaznaczył, że na terenie Kłobucka jest popyt na 

tego rodzaju budownictwo, bo powstaje trzeci taki budynek przy ul. Rómmla w 

Kłobucku, który ma już sprzedane wszystkie lokale. Osobiście nie bałby się budowy 

takiego bloku, ale z pewnymi wcześniejszymi uwarunkowaniami z osobami 

bezpośrednio sąsiadującymi z takim budynkiem. W kwestii spotkania z nowymi 

parlamentarzystami odpowiedział, że do tej pory nie odbyło się ani jedno spotkanie, 

zostało jedynie przesłane pismo o niepodnoszenie podatków, które i tak było 

suwerenną decyzją samorządu, a nie parlamentarzysty. Zaznaczył, że nie mamy 

swojego przedstawiciela, który w pełni by się interesował naszym rejonem, który po 

wygranych wyborach zapytałby, jakie gmina ma potrzeby i problemy.  

 

Radny M. Woźniak – zgłosił wniosek o uwzględnienie w harmonogramie Zarządu 

Dróg działań związanych z utwardzeniem drogi ul. Studziennej w Białej mającej 

status drogi pożarowej, która stanowi komunikację z terenem szkoły, ponieważ 

podczas budowy autostrady spora część ruchu zostanie przeniesiona na ul. 

Studzienną w Białej, która na dzień dzisiejszy jest już w nie najlepszym stanie 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany 

Dyrektorowi ZDiGK i podjęte zostaną działania związane z jej utwardzeniem.  

 

Radny M. Strzelczyk – poprosił o ponowienie interwencji w PKP w sprawie 

poprawy złego stanu przejazdu kolejowego przy ul. Zakrzewskiej i ul. Słowackiego  

w Kłobucku. Zapytał, dlaczego został wydłużony termin wywozu odpadów 

komunalnych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostanie ponowiona interwencja w PKP 

z prośbą o ich wyremontowanie.  

W kwestii wywozu odpadów komunalnych odpowiedział, że ta kwestia zostanie  

sprawdzona, bo być może nastąpił błąd w harmonogramie wywozu.  

 

Radna E. Kotkowska – poruszyła następujące sprawy;  

- poinformowała o brakujących wiatach przystankowych przy ul. Staszica w 

  Kłobucku, które zostały usunięte podczas remontu drogi ul. Staszica, 

- poprosiła o ponowne utwardzenie ul. Jesionowej i ul. Akacjowej w Sołectwie Niwa 

  Skrzeszów, 

-  zapytała, czy Burmistrz ma wiedzę w jakim terminie planowane jest uruchomienie   

   inwestycji budowy marketu budowlanego oraz czy zostały przeprowadzone  

   rozmowy z inwestorem odnośnie zatrudnienia osób  

-  w nawiązaniu do otrzymanego protokołu z przeprowadzonej kontroli Komisji  

   Rewizyjnej w jednostce ZEAOS zapytała czy komisja rewizyjna ma potrzebę  

   przekazania więcej informacji w wyniku przeprowadzonej kontroli.  
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Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do utwardzenia ul. Jesionowej i ul. 

Akacjowej odpowiedział, że ta kwestia została zanotowana przez Dyrektora ZDiGK. 

W kwestii przystanku odpowiedział, że jeśli zostanie wyrażona zgoda przez 

Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie istniała możliwość ustawienia wiaty 

przystankowej zdemontowanej z ul. Zamkowej w Kłobucku. Natomiast, co do 

prowadzonej inwestycji odpowiedział, że nie jest to inwestycja Majstra tylko galeria. 

Realizacja tej inwestycji planowana jest na bazie sklepów firmowych typu. „Pepko 

czy Zara ”, która nie będzie inwestycją kontrowersyjną, a jednocześnie wzbogaci 

ofertę handlową naszego miasta. Odnośnie Majstra poinformował, że od ostatniego i 

jedynego spotkania z inwestorami nic się nie zmieniło. Inwestor próbuje dojść do 

porozumienia z Polomarketem, który jest właścicielem działki sąsiadującej. Inwestor, 

chce zainwestować środki, ale Polomarket nie wyraża zgody na korzystanie z węzła 

komunikacyjnego. W kwestii protokołu Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że w tej 

sprawie powinien odnieść się Dyrektor ZEAOS. Natomiast uważa, że jeśli Komisja 

Rewizyjna jest porównywalna do NIK-u to wypadałoby też, aby w tym protokóle 

została zachowana rzetelność NIK. 

 

Radny W. Dominik – w odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza powiedział, że 

zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie,  jeśli osoba kontrolowana nie zgadza się z 

treścią protokołu w ciągu 14 dni ma prawo do odniesienia się do protokołu i złożenia 

wyjaśnień. Natomiast forma, w jakiej Burmistrz się wypowiada w stosunku do 

radnych pozostawia wiele do życzenia, ponieważ można się nie zgadzać z opinią 

Komisji Rewizyjnej, ale można swoje argumenty przelać na papier w formie 

kulturalnej. Podziękował Radnemu T. Wałędze za prośbę, aby dyskusje były 

prowadzone merytorycznie oraz za uznanie zaprojektowanego przez niego obiektu 

przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Przyznał, że jest popyt na mieszkania na terenie 

Kłobucka i są również inni inwestorzy chętni do realizacji takich inwestycji, więc jeśli 

byłyby takie tereny, które mogłyby posłużyć do realizacji budynków 

wielorodzinnych zna inwestora, który szuka terenu pod budowę dwóch budynków 

wielorodzinnych energooszczędnych i na hotel z restauracją dla obsługi potężnej 

firmy, do której goście będą przyjeżdżać z całej europy. Natomiast, jeśli chodzi o 

akustykę w hali sportowej w Gimnazjum uważa, że tej akustyki nie da się poprawić 

chyba, że zostanie całkowicie zmieniony wystrój w tej hali, dlatego też uważa, że z 

całą Górą Barwinków należy rozmawiać o zmianie terminu imprezy na letnią porę 

oraz na zmianę imprezy na typ imprezy plenerowej, którą można byłoby 

zorganizować na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku. Poinformował, że od ośmiu 

miesięcy starał się w jakiś sposób regulować kwestie dysponowania środkami 

finansowymi jednostek pomocniczych gminy. W tej kwestii po wielu miesiącach 

otrzymał pozytywną opinię Radcy Prawnego, który przyznał, że to finansowanie 

powinno się jednak odbywać w oparciu o uchwałę podjętą przez zebranie 

mieszkańców i zebranie wiejskie, a zarządy osiedli i sołtysi powinni te 

postanowienia realizować. Tym bardziej martwi go, że ta uchwała, która miała być 
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uchwalona została wycofana w dniu dzisiejszym z posiedzenia sesji. Ponadto uważa, 

że niekoniecznym dobrym miejscem do precyzowania tego typu kompetencji jest 

Komisja Budżetu i Finansów, ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

tym dokumentem powinien być statut. Na posiedzeniu Komisji Budżetu został 

zgłoszony wniosek, aby te kwestie były konsultowane z przewodniczącymi osiedli i 

sołtysami, co nie jest zgodne z prawem, bo sołtysi powiedzą, że jest im wygodnie  

realizować to w dotychczasowy sposób i będzie sytuacja patowa. Uważa, że w tym 

przypadku rada powinna jak najszybciej dążyć do doprowadzenia tej sytuacji do 

zgodności z prawem, według formy popartej przez Radcę Prawnego, gdyż to 

finansowanie będzie realizowane w 2016r. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wypowiedź została źle odebrana przez 

radnego, ponadto chciałby, aby prośba radnego T. Wałęgi działała w dwie strony, 

ponieważ też oczekiwałby pewnego szacunku. Zaznaczył, że nie odnosił się 

personalnie tylko starał się przedstawić radzie działania w kwestii oświaty. Uważa, 

że nie byłoby problemu gdyby dane ujęte w protokole zostały wcześniej 

skonsultowane ze skarbnikiem bądź z księgową ZEAOS, ponieważ w protokole 

zostały przyjęte dane, które są prognozą finansową, a z protokołu wynika jakby w 

2015 roku wzrosły wydatki na oświatę w poszczególnych placówkach, a nie zmalały. 

Powiedział, że nie będzie odnosił się do treści protokołu, ponieważ uważa, że jest to 

rola dyrektora ZEAOS, który powinien bronić swojego stanowiska i bronić 

faktycznej sytuacji w oświacie.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – poinformował, że oświata została skontrolowana 

przez wszystkie instytucje kontrolujące zarówno RIO, NIK czy pracowników Urzędu 

wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnych. Zaznaczył, że w protokole jest wiele rzeczy, 

które wprowadzają w błąd w tym momencie opinię publiczną. Przytoczył przykład 

tabeli, w której na podstawie planów otrzymanych z ZEAOS nastąpiło wyliczenie 

suchych wskaźników bez badania przyczyn, takich jak wzrost powodowany 

remontami czy zwiększonym popytem nauczycieli na urlopach zdrowotnych, 

chorobowe czy też zwiększeniem godzin zastępczych. Zwrócił uwagę, że ZEAOS nie 

został objęty w 90% kontrolą, ponieważ oświaty nie da się tak łatwo skontrolować. 

Zapewnił, że w ciągu tygodnia do protokołu odniesie się w sposób spokojny i 

merytoryczny, ponieważ w pewnym okresie sam nie wiedział czy kontrolą objęty 

jest ZEAOS czy poszczególne placówki oświatowe, ponieważ zarówno jak i ZEAOS 

tak i szkoły są jednostkami organizacyjnymi gminy, więc są to dwie oddzielne 

jednostki, które podlegają Burmistrzowi.   

 

Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Radny W. Dominik – poinformował, że 

obligowany Statutem czas 14 dniowy na zajęcie przez Dyrektora ZEAOS stanowiska 

na wyjaśnienie do protokołu biegnie od dnia złożenia protokołu na dziennik ZEAOS 

w dniu 17.12.2015r. Zwrócił uwagę, że tabela, która wzbudza tak wiele kontrowersji 

została sporządzona na podstawie dokumentów otrzymanych z ZEAOS. Ponadto 
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wzrosty zapisane w tabeli odnoszą się od roku 2012, więc w protokole między 

rokiem 2014, a 2015 mimo, że była to jedynie prognoza zostały uwzględnione spadki 

wydatków. Wobec powyższego można już dostrzec, że dzięki działaniom Burmistrza 

już w prognozach przewidywane były spadki wydatków, a nie wzrosty. Osobiście 

uważa, że dzisiejsza dyskusja jest niepotrzebna, gdyż ta sprawa powinna zostać 

rozpatrzona merytorycznie w prowadzonej korespondencji, ponieważ nie wszyscy 

zgromadzeni na Sali znają kuluary tej sytuacji, a tym bardziej mieszkańcy, którzy nie 

widzą tego dokumentu, o którym rozmawiamy.   

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – zapytał, czy jest wiedza, że obowiązek wypłaty 

zasiłku rodzicielskiego na urodzone dziecko w wysokości 1.000,00zł przez okres 

jednego roku dla matki niepracującej lub przebywającej na rencie czy pracującej w 

gospodarstwie rolnym będzie leżał po stronie GOPS. W odniesieniu do parkingów 

przypomniał, że był przed laty przygotowywany projekt organizacji ruchu w kwestii 

ewentualnego wprowadzenia płatnych parkingów w Kłobucku, z czego się 

wycofano, ponieważ koszty dla gminy były za duże, a środki zebrane byłyby 

przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego z uwagi, że to jest droga wojewódzka. 

Niemniej jednak mieszkańcy z naszej gminy spoza terenu miasta oczekują, że 

zostanie im na terenie Kłobucka umożliwione bezpieczne zaparkowanie samochodu, 

czego również oczekują osoby schorowane udające się do przychodni lekarskich. 

Ponadto na terenie naszej gminy przybywa pojazdów samochodowych, więc nikt 

nas nie zwolni z obowiązku przeanalizowania możliwości stworzenia nowych miejsc 

do parkowania.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do planów rządu odpowiedział, że na 

dzień dzisiejszy nie otrzymał żadnych wytycznych, podejrzewa, że będzie to kolejne 

zadanie zlecone, które będzie realizowane przez gminę. Zwrócił uwagę, że dużo 

kontrowersji budzi kwestia zasiłku pomocowego dla osób, które przekroczą próg 

wymagany. W kwestii parkowania odpowiedział, że już na etapie projektowania 

drogi Nr 491 i 492 będziemy się starać, aby tam gdzie się da przeznaczyć jak 

najwięcej terenu na utworzenie miejsc parkingowych w zakresie granic własności 

Zarządu Dróg Wojewódzkich ponadto również będzie zachodziła konieczność 

rozważnego przeanalizowania możliwości wyznaczenia kosztem terenów zielonych 

miejsc parkingowych na terenach pomiędzy blokami i centrum. W nawiązaniu do 

płatnego parkowania odpowiedział, że dopóki będzie Burmistrzem nie planuje 

płatnego parkowania z prostej przyczyny, że Kłobuck nie jest Częstochową i nie stać 

nas na sztab ludzi do obsługi takich parkingów poza tym jedno stanowisko 

parkingowe (parkomat) to koszt 100.000,00zł plus koszt obsługi systemu. Zaznaczył, 

że problem z zaparkowaniem pojazdu samochodowego na terenie miasta istnieje 

przez półtora dnia w tygodniu.  

 

Radna B. Błaszczykowska – ponowiła prośbę o wydzielenie parkingu dla 

pracowników Urzędu Skarbowego i Starostwa Powiatowego, co w części również 
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rozwiązałoby istniejący problem. Zapytała, czy w tym kierunku zostały już 

poczynione rozmowy. 

Z uwagi na zmieniający się termin zaplanowanej przebudowy ul. 3 Maja w Kłobucku 

poprosiła o przeanalizowanie możliwość estetyczniejszego zagospodarowania 

skwerka zieleni istniejącego przy tej ulicy i wokół ronda. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do terminu przebudowy ul. 3 Maja 

przypomniał, że do końca 2016r zostało zaplanowane zakończenie projektowania 

przebudowy obydwu odcinków dróg wraz z pozwoleniem. W pierwszej połowie 

2017r ma zostać ogłoszony konkurs, który do połowy tego roku ma być 

rozstrzygnięty. Natomiast, jeśli uda się w tym konkursie uzyskać dofinansowanie to 

w drugiej połowie 2017 mogą się rozpocząć pierwsze przetargi na realizację tych 

zadań, czyli najbliższa realizacja w optymistycznym wariancie będzie w roku 2018.  

Przebudowa ul. 3 Maja dotyczy kilku wariantów przebudowy i od wyboru wariantu 

zależeć będzie jak będzie wyglądała cała infrastruktura również zielona w obrębie tej 

ulicy. Dlatego dzisiaj nie możemy mówić, aby coś zostało zrobione z zieleńcem, gdy 

projekt będzie zakładał całkiem coś innego. Koncepcja, która zostanie wybrana 

wspólnie podczas dyskusji publicznej i konsultacji wraz z udziałem 

przedsiębiorców, którzy prowadzą swą działalność wzdłuż ul. 3 Maja pozwoli na 

ustalenie jednego konkretnego projektu zagospodarowania tego terenu. Natomiast 

jeśli wygra koncepcja pozostawienia przestrzeń pomiędzy ulicami wówczas zieleniec 

zostanie w tym wariancie przebudowany w innej formie jaka jest do tej pory.   

W kwestii wydzielenia miejsc parkingowych dla pracowników Starostwa 

Powiatowego i Urzędu Skarbowego odpowiedział, że wygodnie jest, gdy instytucje 

są na terenie miasta i to miasto musiałoby zapewnić parking dla danej instytucji. 

Przytoczył przykład, kiedy na jednym z posiedzeniu Rady Powiatu został złożony 

wniosek w sprawie likwidacji ogródka piwnego celem zwiększenia ilości miejsc 

parkingowych. Zwrócił uwagę, że taki postulat radnego bardzo dziwi, bo jak można 

dysponować czymś, gdy tym się nie dysponuje. Natomiast zabezpieczenie miejsc 

parkingowych dla swoich pracowników jest zadaniem instytucji typu Urząd 

Skarbowy i Starostwo, które poprzez wygospodarowanie, a nawet wydzierżawienie 

prywatnego terenu powinno zabezpieczyć miejsca parkingowe dla swoich 

pracowników. Natomiast zadaniem gminy jest zadbanie o jak największą ilość miejsc 

parkingowych, ale ogólnie dostępnych.  

 

Radna B. Błaszczykowska - dodała, że nie chodzi o to by coś dawać za darmo lecz  o 

to aby zostało zawarte jakieś porozumienie za jakąś odpłatnością, bo takie 

rozwiązanie na pewno rozładowałoby istniejącą  sytuację. 

 

Radny Z. Bełtowski – zapytał, czy w roku 2016 zostanie zrealizowana ul. Strażacka 

w Białej skoro Burmistrz realizuje swój program wyborczy. Poprosił, aby przy 

rozbiórce starej szkoły przystąpić również do korytowania i utwardzania drogi 

Studziennej w Białej, która jest jedną z dróg dojazdowych do szkoły.  
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Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ulica Strażacka została zapisana w 

budżecie na rok 2016. W odniesieniu do ul. Studziennej odpowiedział, że jeśli jest to 

droga dojazdowa do szkoły na pewno przystąpimy do jej utwardzenia.  

 

Radny A. Tokarz – ponowił prośbę w sprawie realizacji projektów z Osiedla Nr 3 tj. o 

budowę garaży na ul. Topolowej oraz o budowę parkingu na ul. Baczyńskiego 

kosztem chodnika. Odnośnie garaży przypomniał, że za kadencji Burmistrza K. 

Nowaka były przeprowadzone konsultacje z firmą, która by to wykonała, więc  

wystarczy tylko sporządzić wspólny jeden projekt, a skoro byłby jeden wykonawca, 

ład przestrzenny nie zostałby naruszony, a dodatkowo byłyby wpływy do budżetu z 

tytułu sprzedaży i podatków. Zwrócił uwagę, że pozostałe wnioski zostały ujęte jako 

pozycje do budżetu kolejnych lat 2014, 2015, 2016 i poprosił o realizację niektórych 

ważniejszych wniosków.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski - w odniesieniu do parkingu odpowiedział, że jeśli jest 

zgoda z realizacją nie powinno być większego problemu, bo nie jest to duża 

inwestycja. W kwestii garaży powiedział, że jeśli takie garaże mają powstać chciałby, 

aby garaże w obrębie miasta były estetyczne, bo te już istniejące nie są wizytówką 

miasta. W nawiązaniu do wniosków do budżetu odpowiedział, że w brew pozorom 

tam również głosowali mieszkańcy.  

 

Radny M. Wojtysek – zapytał, czy są nowe informacje odnośnie budowy drogi ulicy 

Sportowej i Słonecznej w Łobodnie. Przypomniał, że przez radnych z Łobodna w tej 

kwestii została zgłoszona interpelacja oraz wniosek, pod którym podpisanych 

zostało około 60 mieszkańców.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ul. Sportowa w Łobodnie ma 

nieuregulowane sprawy własnościowe i istnieje problem z uzyskaniem wymaganych 

parametrów drogi gminnej. Niemniej jednak będzie zachodziła konieczność  

przystąpienia do utwardzania i naprawy  dróg technologią, która nie będzie budziła  

kontrowersji przede wszystkim u mieszkańców, a rozwiążę istniejący problem na 

wiele lat. 

 

Radny J. Kulej – w kwestii umożliwienia poszerzenia przejazdów kolejowych na 

Zakrzewie zaproponował zorganizowane spotkania z Dyrekcją w Tarnowskich 

Górach. Zwrócił uwagę, że udało się już załatwić bariery energochłonne, które są 

dłuższe o 1m, więc gdyby przez kolej został oddelegowany pracownik z 

dokumentacją na kable można byłoby przystąpi do poszerzenia przejazdów 

kolejowych we własnym zakresie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przyznał, że jest to dobre rozwiązanie.  
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Pkt.20.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny A. Tokarz –wyjaśnił, że opinia, że był rzekomo przeciwny budowie 

lodowiska jest nieuczciwa, ponieważ na zadane telefonicznie pytanie przez redaktor 

Gazety Kłobuckiej czy jest za budową lodowiska odpowiedział, że tak, ale nie w tym 

roku, ponieważ mamy problem z uzyskaniem efektu ekologicznego i istnieje realne 

niebezpieczeństwo zwrotu części dotacji. Wówczas usłyszał, że podobnej 

odpowiedzi udzielił jej również radny J. Batóg.  

Natomiast jako radny mając na uwadze gospodarność widziałby lokalizację 

lodowiska w innym miejscu, gdzie nie zachodziłaby konieczność przywiezienia 320t 

piasku i konieczność wydatkowania kwoty 37.000,00zł na poziomowanie terenu.  

Lodowisko jest finansowane ze środków publicznych, więc ma pełne prawo 

przypatrywać się sposobowi procedowania tej inwestycji. Zwrócił uwagę, że jest w 

posiadaniu szeregu dokumentów, ale na konkluzje jest jeszcze za wcześnie.    

 

 

Pkt.21.  

Sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poprosiła o powrót do punktu Informacja o 

stanie środowiska w województwie śląskim, ponieważ ten punkt musi zostać 

przegłosowany przez radę.  

 

Sekretarz M. Kasprzak - wyjaśniła, że zapis art. 8a ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska mówi, że rada przynajmniej raz w roku rozpatruje informacje 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze 

województwa. Z uwagi, że nie ma wyraźnej dyspozycji do podjęcia uchwały w tym 

temacie zostało zajęte stanowisko, aby to słowo rozpatrzenie wiązało się z tym, że 

rada poprzez głosowanie potwierdza zapoznanie się z informacją i jej przyjęciem.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że pkt. 17 

otrzymałby brzmienie rozpatrzenie informacji o stanie środowiska w województwie 

śląskim. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy nie jest to forma zmiany w porządku obrad, bo 

jeśli jest to nie możemy tego uczynić.  

 

Radca Prawny. T. Głębocki - poinformował, że w porządku obrad został ujęty zapis 

ogólny jako informacja, której formuła jest pewnym skrótem myślowym, który nie 

umożliwia radzie jej przyjęcia, kiedy ustawodawca mówi wyraźnie o rozpatrzeniu  

informacji, które powinno się zakończyć głosowaniem. Zwrócił uwagę, że to, co się 

odbyło w punkcie 17 nie miało formy rozpatrzenia informacji.  



 

 52 

Natomiast kwestię czy rada podejmie głosowanie w punkcie sprawy różne w 

sprawie informacji, która była w innym punkcie porządku obrad pozostawia radzie. 

Uważa, że przyjęcie rozpatrzenia informacji nie zmienia porządku obrad tylko 

wypełnia ten punkt porządek obrad tym bardziej, że nasz statut przewiduje, że 

uchwały o charakterze proceduralnym można poprzestać na odnotowaniu faktu 

podjęcia takich uchwał w protokole wówczas one nie przyjmują postaci odrębnego 

dokumentu. Z uwagi, że nie ma delegacji proceduralnej uważa, że można przyjąć, że 

procedura rozpatrywania informacji może zostać zakończona uchwałą o charakterze 

proceduralnym polegająca na przyjęciu informacji. 

 

Radny J. Batóg – zgłosił wniosek formalny o poddanie pod głosowanie informacji o 

stanie środowiska w województwie śląskim. 

 

Za pozytywnym rozpatrzeniem informacji o stanie środowiska w województwie 

śląskim głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Informacja została przyjęta.  

 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska - poinformowała o następujących sprawach; 

  - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła skarga w sprawie drogi  

                         ul. Topolowej w Łobodnie. Skarga została złożona w dniu 3.12.2015r  

                         wobec powyższego osoby skarżącej zostaną powiadomione o 

                         przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi Poprosiła o wskazanie  

                         komisji, do której zostanie przekazana skarga celem jej rozpatrzenia. 

  

Przewodnicząca Rady D. Gosławska - zaproponowała przekazanie skargi celem jej 

rozpatrzenia do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

Za skierowaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego 

głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Skarga została skierowana do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. 

  - odczytała skargę na Burmistrza złożoną przez mieszkańców  

                          z ul. Wieluńskiej w Kłobucku odnośnie braku udzielenia odpowiedzi  

                          na złożone pisma z dnia 4.05.2015,11.05.2015 i 7.09.2015r. Skarga  

                          została złożona w dniu 9.12.2015r wobec powyższego osoby skarżącej  

                          zostaną powiadomione o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi.  

                          Poprosiła o wskazanie komisji, do której zostanie przekazana skarga  

                          celem jej rozpatrzenia. 

  

Przewodnicząca Rady D. Gosławska - zaproponowała przekazanie skargi celem jej 

rozpatrzenia do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.  
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Za skierowaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego 

głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Skarga została skierowana do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

  - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło od Wojewody Śląskiego  

                          zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w 

                          sprawie uchwały Nr 124/XV/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku w 

                          sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

                          miejscowości Łobodno etap I  

  - do Biura Rady wpłynęło pismo od Posła na Sejm Rzeczypospolitej  

                          Polskiej T. Jaskóły z zaproszeniem do współpracy w każdym obszarze  

                          działań samorządu.  

                       -  wpłynęło oświadczenie Przewodniczącego Osiedla Nr 7. 

 

W odniesieniu do protokołu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku 

poinformowała o rozbieżnościach, jakie zostały zauważone między planem kontroli, 

a przeprowadzoną kontrolą ZEAOS. Przypomniała, że rada upoważniła komisję do 

kontroli w okresie 3 miesięcy tj. wrzesień, październik, listopad. W protokole Komisji 

Rewizyjnej Nr 14 /15 z dnia 25.11.2015 Komisja mimo braku upoważnienia do 

przedłużenia czasu kontroli przedłużyła termin dodatkowo na grudzień.  

Zwróciła uwagę, że wg planu zakresem kontroli objęta miała być: Analiza przyjęć i 

zwolnień z pracy w jednostkach oświatowych gminy w latach 2012 do 2015. W 

protokole została odnotowana krótka informacja, że z uwagi na ochronę danych 

osobowych informacje dotyczące arkuszy organizacyjnych szkół, w tym ewentualne 

przyjęcia i zwolnienia z pracy nie zostały udostępnione członkom Zespołu 

Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, Rady Miejskiej w Kłobucku.  

Natomiast w protokole nie została odnotowana analiza w kwestii kolejnego zakresu 

kontroli pn. Kontrola wybranych jednostek oświatowych szkoły, przedszkola 

wykonanie działań oszczędnościowych wskazywanych przez Burmistrza i Dyrektora 

ZEAOS została jedynie umieszczona informacja, że Zespół Kontrolny nie może 

stwierdzić realnego wzrostu wyżej opisanych wydatków, ponieważ dyr. ZEAOS 

odmówił informacji na ten temat. Zapytała, jakich dokumentów nie przedstawił 

dyrektor ZEAOS. Kontrolą objęte zostały lata 2012-2015, więc dlaczego były 

analizowane dokumenty nawet z kadencji 2002-2006, gdzie z tego okresy 

przywoływane są zarządzenia. Ponadto ma wrażenie jakby komisji zależało, aby 

zostało wyeksponowane stanowisko głównego specjalisty ds. oświaty. Kontrola 

miała również wykazać wypełnianie funkcji kierowniczych przez dyrektorów szkół i 

przedszkoli w zakresie gospodarności finansowej, co również nie znalazło się w 

protokole. Natomiast w protokole została umieszczona notatka z przeprowadzonych 

oględzin terenu i pomieszczeń Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kamyku, co nie 

miało być przedmiotem tej kontroli. Zastawia, czy wprowadzenie nowych tematów 

kontroli nie było podyktowane brakiem możliwości realizacji zaplanowanych 

tematów.  
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Radny J. Soluch – zaproponował, aby wniesione uwagi zostały przeanalizowane po 

pisemnym odniesieniu się przez dyrektora ZEAOS by po przedstawieniu całości 

przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej istniała możliwość ich oceny. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – powiedział, że ma wątpliwości, że 

zostały pominięte procedury i to nie z winy komisji Rewizyjnej. Zastanawia się 

dlaczego protokół został przekazany radnym skoro przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej nie otrzymał jeszcze odpowiedzi jednostki kontrowanej aby móc 

zapoznać radę z wynikami z przeprowadzonej kontroli i przeprowadzić dyskusję.  

  

Radny A. Tokarz – w kwestii wizji lokalnej pomieszczeń Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Kamyku poinformował, że stan techniczny suteren wymaga 

remontu, więc ma on ścisły związek z finansami. Ponadto trzeba również zwrócić 

uwagę, że członkowie Komisji Rewizyjnej dopiero zyskują doświadczenie i 

poświęcają sporo czasu na dodatkową edukację prawną. Dlatego jest przekonany, że 

w przyszłości efekty pracy członków komisji będą dużo lepsze.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że generalnie problematyką, z jaką się 

spotykają jest często nową problematyką, więc czasami trudno jest zadać pytania, 

aby otrzymać odpowiedź na nurtujące problemy. Uważa, że członkowie komisji 

włożyli dużo pracy nawet, jeśli czasami wyglądają na wykraczające poza zakres 

kontroli są informacjami istotnymi. Zaznaczył, że również tabela została opacznie 

zrozumiana, ponieważ w dole tabeli zostało wskazane, że jako bazę do obliczenia % 

wzrostu kosztów przyjęto rok 2012, co niewątpliwie w stosunku do roku 2012 na 

dzień dzisiejszy mamy wyraźny wzrost utrzymania na jednego ucznia. Z tabeli też 

jednoznacznie wynika, że w stosunku do 2014 nastąpił spadek kosztów. W 

odniesieniu do prowadzonej kontroli zapytał czy, gdyby komisja w toku kontroli 

natknęła się na znamiona przestępstwa to powinna tą sytuacje przemilczeć w 

protokole, jeżeli wynikałoby z treści planu pracy komisji, że wykracza poza ten plan 

czy jednak powinna to uwzględnić. Uważa, że istotą kontroli pomieszczeń w 

Kamyku nie jest tylko zły stan pomieszczeń, lecz również ich użytkowanie z 

naruszeniem przepisów warunków technicznych, ponieważ pomieszczenia poniżej 

terenu nie powinny być pomieszczeniami pobytu dla ludzi, a takim są. Warunkowo 

można dopuścić takie pomieszczenia do użytkowania, ale po uzyskaniu stosownej 

opinii i ekspertyzy i zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu i 

Państwowym Inspektorem Pracy, a takiego dokumentu nie widział, na co również 

zwróciła uwagę komisja wykraczając poza zakres kontroli. Uważa, że tego typu 

sytuacja jest istotną i należy ją wyjaśnić.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – dodał, że kontrola dotyczyła jednostki ZEAOS, a z 

protokołu wynika, że Dyrektor ZEAOS również ponosi odpowiedzialność za stan 
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Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kamyku, gdzie za stan szkoły powinien 

odpowiadać dyrektor tej szkoły.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poinformowała, że w dniu 

16.01.2015 o godz. 900 rozpocznie się szkolenie na temat tworzenia statutu oraz 

stosowania statutu w pracach rady i gminy. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy zostały dostarczone obiecane przez wykładowcę 

materiały związane ze szkoleniem, które odbyło się w miesiącu styczniu 2015r.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - przekazał życzenia Noworoczne.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - przekazała życzenia Noworoczne. 

 

Radny J. Soluch – zaprosił na Powitanie Nowego Roku 2016 do Kamyka  

 

Pkt.22.  

Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  DD..  GGoossłłaawwsskkaa  oo  ggooddzziinniiee  11662255  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  XXVVIIIIII  

SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


