Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 29.12.2015r
Radny T. Wałęga – poruszył następujące sprawy;
- zapytał, czy coś się dzieje w temacie aktywizacji terenów po prawej stronie drogi
krajowej na odcinku Kłobuck, Libidza,
- podziękował Burmistrzowi i Dyrektorowi MOK za dobrą i konkretną współpracę
przy organizowanym Koncercie „ Rege jak Malina”. Z uwagi, że MOK nie jest w
stanie zabezpieczyć bardzo dużego zainteresowanie mieszkańców zaproponował,
rozważenie możliwości, aby w przyszłość tego typu imprezy były organizowane w
hali 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 wydania decyzji na usunięcie
drzew zapytał, ile zostało dokonanych nasadzeń, ponieważ widzi, że w
niedługim czasie, gdy jeszcze zostanie wyciętych kilka drzew Zieleniec im.
W. Głowy nie będzie już przypominał parku.
- w imieniu własnym i przedsiębiorcy podziękował za błyskawiczną interwencję w
sprawie usunięcia przystanku. 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 tych
sformułowań obrażane są 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 „Rege jak
Malina” podziękował radnemu za jego osobiste zaangażowanie. Uważa, że ceny
biletów były zbyt niskie, to 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
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 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.
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
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
roladyrektora 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
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
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.
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.

Zapytania do zaproszonych gości
z posiedzenia XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 29.12.2015r

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
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.
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.
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
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.

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 29.12.2015r
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
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
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,
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.

