
Interpelacje i zapytania radnych 

z posiedzenia XIX Sesji rady Miejskiej w Kłobucku 

w dniu 9.02.2016r 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy Burmistrz jako członek Zgromadzenia Związku 

Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie ma informację 

odnośnie planowanych cen za dostawę wody i odbiór ścieków na rok 2016. 

Zaznaczył, że z dniem 31.03.2016r traci ważność uchwała Nr 11/XV/2015 z dnia 

4.03.2015r Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i 

Kanalizacji w Częstochowie, która regulowała stawki dostawy wody i odbioru 

ścieków. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na dzień 1.03.2016 planowane jest Walne 

Zgromadzenie Związku, gdzie będą omawiane zmiany taryfy za dostawę wody i 

odbiór ścieków.  

 

Radny M. Wożniak – poruszył następujące sprawy: 

-  poprosił o pisemną informacje odnośnie szczegółowych działań gminy w zakresie 

   realizacji zadania przewidzianego w budżecie pn. remont ul. Strażackiej w Białej.  

- zapytał, czy gmina ma możliwość uniknięcia podwyżki ceny za wody.  

- zapytał, czy faktycznie nie ma możliwości prawnej zmiany zapisu w Statucie gminy 

   nazwy Rady Miejskiej na nazwę Rada Gminy, a nazwy Urząd Miejski na Urząd  

   Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przeprowadzenie remontu ul. 

Strażackiej jest ujęta w planach finansowych ZDiGK w Kłobucku. Niemniej jednak 

nie została jeszcze uzgodniona kwestia gwarancji powykonawczej po kanalizacji 

sanitarnej, która jest kluczowa do rozpoczęcia remontu ul. Strażackiej w Białej. 

Obecnie prowadzone są rozmowy z wykonawcą, czy podejmie się napraw, czy 

odstąpi od gwarancji. W kwestii możliwości uniknięcia podwyżki ceny za wodę 

odpowiedział, że co roku są ustalane taryfy, które są omawiane na zarządach, a 

później na Walnym Zgromadzeniu Związku, na którym Gmina Kłobuck dysponuje 

tylko jednym głosem.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – w odniesieniu do zmiany nazewnictwa poinformował, 

że o ile pamięta w samej ustawie o samorządzie gminnym kwestia nazewnictwa nie 

została rozstrzygnięta. Natomiast wymóg ten wynika z instrukcji kancelaryjnej, 

gdzie jest wyraźnie powiedziane, że w miastach, które są siedzibą gmin miejsko - 

wiejskich jest rada miejska, a gdzie jest miasto na prawach powiatu jest rada miasta. 

Przypomniał, że właśnie z tego powodu została zmieniona poprzednia nazwa 

urzędu gminy na urząd miejski. Zaznaczył, że instrukcja kancelaryjna również 

wyraźnie określa blankiety druków firmowych gminnych jak również pieczęcie, na 

których były wyraźne wzory dla trzech rodzajów gmin, tj. typowo wiejskich, gdzie 



siedzibą organów jest miejscowość, która jest wsią dla tych, gdzie siedzibą jest miasto 

oraz dla tych, których siedzibą jest miasto na prawach powiatu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg - uzupełnił, że art. 15 ust. 2 ustawy 

samorządowej tekst z dnia 22.05.2012 r mówi, że jeżeli rada gminy znajduje się w 

mieście położonym na terytorium gminy rada nosi nazwę rady miejskiej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi radnego A. 

Tokarza odnośnie przystanku autobusowego przy ul. Zamkowej w Kłobucku 

odpowiedział, że jest to droga powiatowa, a przy drogach powiatowych 

organizatorem ruchu jest powiat. Wiaty przystankowe przy drogach powiatowych 

jak i wojewódzkich montowane są przez gminę z uwagi na to, że z nich korzystają 

mieszkańcy naszej gminy. Z uwagi, że powstał nowy obiekt, a jego właściciel jako 

przedsiębiorca poprosił o przeniesienie wiaty przystankowej zobowiązując się do 

partycypacji w kosztach ewentualnego jego przeniesienia została zaproponowana 

możliwość przeniesienia wiaty w inne miejsce. Propozycja nie została 

zaakceptowana przez przedstawicieli osiedla uczestniczących w spotkaniu. Wobec 

powyższego rozważana jest możliwość zakupu przystanku wizualnie ładniejszego, 

który satysfakcjonowałoby mieszkańców i podmiot, który zrealizował inwestycję 

przy tej zatoce. Niemniej jednak obecny brak środków finansowych nie pozwala na 

zakup przystanku o takiej estetyce aby mógł być on zamontowany przez  ZDiGK. W 

odniesieniu do pytania radnego A. Sękiewicza odnośnie utworzenia wieczorowego 

liceum zdementował, że Sz.P nr 1 nie tworzy liceum i nie ma takiego zamiaru. Z 

propozycją wynajęcia pomieszczeń na ten cel zgłosił się podmiot gospodarczy.     

 

Radny T. Wałęga – poruszył następujące sprawy: 

- wyraził zadowolenie z faktu spotkania z przedsiębiorcami odnośnie drogi  

  wojewódzkiej na odcinku od cmentarza do Polomarketu, ponieważ ma nadzieję, że 

   uda się istniejący problem rozwiązać z korzyścią dla przedsiębiorców, a w 

   konsekwencji z korzyścią dla naszych mieszkańców / nowe miejsca pracy/  

- zapytał, jakie zostały podjęte działania w kierunku wyrównania minimalnych 

   pensji pracowników obsługi szkół,  

- zwrócił uwagę, że z informacji burmistrza wynika, że PKP nie wyraziło zgody na  

   geodezyjny podział działki Nr 247 o której część przedmiotowej działki gmina  

   występowała o nieodpłatne przekazanie w celu budowy chodnika w ul.  

   Zakrzewskiej z uwagi na aktualizację studium wykonalności modernizacji linii  

   kolejowej. Zapytał, czy znany jest termin prowadzonej aktualizacji i czy po jej  

   zakończeniu zostaną podjęte ponowne próby pozyskania części działki, 

 - w nawiązaniu do planu pracy Komisji Edukacji zapytał, czy zaplanowana została   

   praca zespołów „przyjacielsko” wizytujących jednostki oświatowe. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - w odniesieniu do przejazdu kolejowego 

przy ul. Zakrzewskiej odpowiedziała, że PKP w piśmie przesłanym do urzędu 



poinformowało, że jeśli będzie istniała możliwość dokonania podziału geodezyjnego  

urząd zostanie poinformowany.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski –w odniesieniu do spotkania z przedsiębiorcami  

poinformował, że na najbliższe posiedzenie komisji zostanie skierowany wniosek 

dotyczący zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.  

W kwestii wyrównania minimalnej płacy dla pracowników obsługi szkół 

odpowiedział, że został obliczony szacunkowy koszt ewentualnych zmian, który 

przy minimalnych zmianach stanowi roczny skutek finansowy 250.000,00zł. 

Niemniej jednak dopóki nie otrzymamy subwencji oświatowej nie wiemy, jaki będzie 

skutek jej prawdopodobnego zmniejszenia. Natomiast jest zamiar, aby problem 

różnicowania stawek podstawowych do minimalnej pensji polegał na tym, aby 

wynagrodzenie było stopniowo procentowo zwiększane do wynagrodzenia osób, 

które mają najdłuższy 20 letni staż pracy. Zaznaczył, że jest plan wprowadzenia 

takiego rozwiązania po uzyskaniu pewności, że otrzymamy subwencję oświatą w 

odpowiedniej wielkości .  

 

Radny T. Kasprzyk – w kwestii spotkań zespołów roboczych odpowiedział, że 

spotkania tych zespołów zostały odłożone z uwagi na przeprowadzoną kontrolę 

Komisji Rewizyjnej oraz z uwagi na zgłoszoną propozycję, aby takie spotkania 

przeprowadzane były, gdy będzie taka potrzeba.  

 

Radna B. Błaszczykowska – w imieniu mieszkańców ponowiła prośbę o 

przeprowadzenie deratyzacji na terenie Kłobucka. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zgodnie z regulaminem utrzymania 

czystości każdy właściciel posesji czy zarządca nieruchomości ma obowiązek 

przeprowadzenia deratyzacji. Urząd przeprowadza deratyzację na terenie naszych 

budynków i placówek. Urząd może jedynie przypomnieć zarządcom o konieczności 

przeprowadzenia takiej deratyzacji. 

 

Radna B. Błaszczykowska – uzupełniła, że gryzonie wychodzą z kanalizacji 

sanitarnej. Zaproponowała, aby Wydział GOR z uwagi na zbliżający się okres 

wiosenny wystąpił z apelem do mieszkańców o uporządkowanie swych posesji. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że urząd zwróci się do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów o podjęcie działań w kierunku przeprowadzenia deratyzacji sieci 

kanalizacyjnej. Natomiast, jeśli są to kanały burzowe, czy odwodnienie dróg 

gminnych to przeprowadzenie deratyzacji będzie leżało po naszej stronie  

 

Radny J. Kulej – w odniesieniu do przystanku zapytał czy warto jest tworzyć nowy 

przystanek, kiedy lepszym rozwiązaniem byłoby uzgodnienie z PKS aby autobus 



jadący z ulicy Długosza ul. Zamkową, robił pętlę i zakręcał w ul. Orzeszkowej i 

podjeżdżał pod istniejący już przystanek.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w tym przypadku zachodzi konieczność  

rozważenia konieczność ustawienia wiaty i czy tylko wyznaczenia punktu 

przystankowego. Właściciel budynku nie żądał przesunięcia przystanku tylko chciał, 

aby wiata nie zasłaniała elewacji jego budynku, w którą zainwestował sporo 

środków finansowych. Zwrócił uwagę, że w tym miejscu można byłoby ustawić 

również ławkę, aby osoby oczekujące na przyjazd autobusu mogły usiąść. Dzisiaj 

należy zadać pytanie czy ustawienie wiaty jest niezbędne. 

 

Radna E. Kotkowska – poruszyła następujące sprawy: 

-  poprosiła o potwierdzenie informacji czy dekoracja oświetlenia świątecznego 

   umieszczona przy ulicy 3 Maja, Rynku Jana Pawła II i częściowo przy ul. 11  

   Listopada oraz rond została wypożyczona, a jeśli tak to, za jakie środki, a gdy   

   została zakupiona to za jaką kwotę,  

-  zapytała,  ile będzie szacunkowo kosztował budżet gminy koncert A. Chylińskiej  

   na tegorocznych Dnia Kłobucka,  

-  w nawiązaniu do zmiany w ustawie o samorządzie gminnym zwróciła uwagę, że  

   art. 10a od 1.01.2016r daje możliwość tworzenia przy gminie wspólnej obsługi  

   administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej, czyli wyodrębnienia nowej  

   jednostki podobnej jak ZEAOS. Zapytała, czy była rozważana możliwość  

   wprowadzenia w tym zakresie obsługi również dla pozostałych jednostek gminy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że oświetlenie świąteczne zostało 

zakupione przez ZDiGK i jest własnością gminy, szacunkowy koszt zakupu stanowił 

kwotę około 30.000,00zł. (dokładna kwota zostanie przedstawiona przez ZDiGK). 

Dodał, że firmą, z którą została podpisana umowa na montaż i demontaż była firmą 

najtańszą.   

W odniesieniu do kwestii związanej z koncertem odpowiedział, że każdy miał prawo 

wyboru zespołu. Tworząc listę zespołów pod uwagę przede wszystkim były brane 

możliwości finansowe gminy oraz wolny termin zespołu w czasie organizowanych 

Dni Kłobucka. Przez grupę głosujących została wybrana wokalistka A. Chylińska. 

Koszt według przedwstępnej umowy to kwota 45.000,00zł, która zostanie pokryta, ze 

środków przeznaczonych na organizowanie Dni Kłobucka.   

W kwestii proponowanych przekształceń odpowiedział, że jedna rzecz jest 

bezsporna, że działalność ZEAOS wygasa z końcem roku. Wyjaśnia, że ustawa daje 

gminom możliwość, aby wspólne centrum usług obejmowało również inne 

jednostki. Niemniej jednak z uwagi, że ustawodawca nie do końca sprecyzował czy 

to będzie przekształcenie, czy likwidacja istnieje obawa, że osoby, którym została 

wypłacona odprawa w skutek likwidacji ZEAOS zostaną ponownie zatrudnieni na 

tych samych warunkach. Dlatego też zachodzi konieczność zastanowienia się nad 

rozszerzeniem działalności wspólnego centrum usług o inne jednostki z uwagi, że 



wspólne centrum usług ma być typową placówką księgowo, kadrowo - 

administracyjną miałoby jeden program i mobilniejsze kadry, a zadania jednostek 

pozostałyby niezmienne. Zaznaczył, że decyzja w tej kwestii nie została jeszcze 

podjęta.  

 

Radny J. Soluch – zacytował treść zaadresowanego do Burmistrza anonimu 

podpisanego przez antysokratesa, z którego wynika, że jest bardzo prosty sposób na 

poprawę dochodu gminy poprzez sprawdzenie składanych deklaracji podatkowych, 

w których podana jest przez przedsiębiorców powierzchnia zajmowana na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Zapytał, czy w tym temacie zostaną podjęte 

działania przez Burmistrza, które spowodują znaczny wzrost podatku od 

nieruchomości  

Zaznaczył, że z przeprowadzonych rozmów z kilkoma sołtysami wie, że są 

przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie płacą w ogóle 

podatku jak również, że są tacy, którzy rozpoczęli działalność w małych 

pomieszczeniach, następnie rozbudowali te pomieszczenia do dużych hal, a podatek 

płacą od małych pomieszczeń.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie komentuje anonimowych wpisów. 

Natomiast może się odnieść do ściągalności i kontroli podatków od nieruchomości. 

Poinformował, że przez gminę zostały podjęte czynności, aby ogłoszeniem 

prasowym czy ogłoszeniem na stronie internetowej gminy zasugerować 

właścicielom, którzy mają zgłoszoną prowadzoną działalność gospodarczą nawet w 

prywatnych domach o obowiązującym prawie podatkowym i konieczności 

przeanalizowania własnego stanu posiadanej nieruchomości by móc pewne powstałe 

nieścisłości skorygować ze stanem faktycznym przy składaniu nowej deklaracji.  

Natomiast nie oznacza to, że nie będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole, które 

spowodują, że podatek zostanie naliczony z ostatnich 5 lat. Zwrócił uwagę, że nie 

została podwyższona wysokość podatków, ale też oczekujemy rzetelności w 

płaceniu podatku. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – zwróciła uwagę, aby kontrole były skuteczne Burmistrz 

musiałby wystąpić do Urzędu Skarbowego o ukaranie karno skarbowe, które 

finansowo jest dość dotkliwe. Zaznaczyła, że osoby rozliczające się w Urzędzie 

Skarbowym mniej się mylą niż przy składaniu deklaracji w gminie, ponieważ gmina 

zaprzestała składania wniosków o ukaranie karno-skarbowe, które w latach 90 było 

obligatoryjne.   

 

Radny A. Sękiewicz – poprosił o przygotowanie odpowiedniej procedury służącej do 

nadania nazewnictwa rondom kłobuckim. Z uwagi, że kończy się okres działalności 

kłobuckiego lodowiska, które w 100% zdało swój egzamin zapytał Burmistrza czy 

ma plany odnośnie utworzenia w tym samym miejscu letniej kawiarenki, która 

byłaby wizytówką Rynku.  



 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do nazewnictwa rond odpowiedział, że na 

dzień dzisiejszy rozgorzała dyskusja internetowa, gdzie padają różne propozycje, 

które w najbliższym czasie jako kolejne propozycje zostaną przesłane do urzędu. 

Dlatego też będzie zachodziła konieczność zastanowienia się nad przyjęciem 

odpowiedniej procedury, aby decyzja została podjęta przez większość mieszkańców. 

Zwrócił uwagę, że ronda znajdują się przy drodze wojewódzkiej, więc należy zadać 

pytanie czy ZDW wyrazi na to zgodę.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że do urzędu wpłynęły już 

oficjalne wnioski o nadanie nazwy trzem rondom kłobuckim. Zgodnie z przyjętą 

procedurą wystąpiliśmy do wszystkich Zarządów Osiedli o zaopiniowanie tych 

propozycji. Zaopiniowane opinie zostaną przekazane radzie miejskiej, ponieważ 

zgodnie z ustawą nadanie nazw rondom i ulicom leży w kompetencji rady miejskiej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do kawiarenki poinformował, że jest 

propozycja jej powstania, niemniej jednak istnieje pewien problem związany z 

poborem opłaty z tego tytułu. Natomiast ma nadzieję, że uda się ten problem 

rozwiązać by latem taka kawiarenka powstała na Rynku.  

 

Radny A. Tokarz – poruszył następujące sprawy: 

- poinformował, że informacje o ilości uczniów korzystających z przystanku przy ul.  

  Zamkowej w Kłobucku można uzyskać z ZSZ Nr 2,   

- poparł konieczność przeprowadzenia deratyzacji całego miasta, poparł konieczność  

  działań koordynacyjnych ze strony gminy, aby w porozumieniu z  

  większymi podmiotami m.in. jak Spółdzielnia Mieszkaniowa wspólnie móc 

  przystąpić do realizacji tego zadania,  

- poprosił o pilną naprawę zdewastowanej nakładki asfaltowej chodnika w 

   przestrzeni między Wspólnotą Nr 7 a Nr 9, o którą wnioskuje od kilku lat.  

   Zaznaczył, że w niedługim czasie będzie zmuszony do złożenia formalnej skargi. 

- w nawianiu do wypowiedzi Radnej E. Kotkowskiej poinformował, że ucieszyło go  

   zadane pytanie odnośnie kosztów, ponieważ radny ma prawo pytać o koszty  

   inwestycji, czy zakupu poczynione przez Organ Gminy. Uważa, że pytania 

   radnego nie mogą być odczytywane jako sprzeciw przeciwko inicjatywie czy  

   inwestycji, bo pytania radnego to jest wykonywanie jednej z podstawowych dwóch  

   funkcji, jakim jest prawo do kontroli.  

 

Radny M. Wojtysek – w odniesieniu do proponowanego wzrostu wyrównania 

minimalnych pensji pracowników obsługi szkół powiedział, że nie do końca zgadza 

się z tą propozycją, ponieważ uważa, że będzie ona krzywdząca w stosunku do osób 

z mniejszym stażem pracy, gdy dojdzie do sytuacji, kiedy regulację otrzymają osoby 

z 20 letnim stażem pracy. Tym bardziej, że niczym nie różni się praca pracownika z 



5,  a 30 letnim stażem. Zaznaczył, że wysługa powinna być naliczana poza pensją 

minimalną.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że chcą zrobić tak jak postulują pracownicy 

skutek finansowy byłby dużo większy, bo wynosił by około pół miliona złotych. 

Uważa, że nie da się w ciągu roku naprawić czegoś, kiedy w tym kierunku przez 

wiele lat wcześniej nie było nic robione. Zwrócił uwagę, że burmistrz nie reguluje  

pensji poszczególnych pracowników może jedynie poszczególnej placówce 

przekazać na ten cel środki finansowe, ponieważ to dyrektor suwerennie powinien 

podzielić przekazane środki. Zwrócił uwagę, że pracujemy nie tylko nad 

poszukaniem na ten cel środków finansowych, ale również nad opracowaniem 

regulaminu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych, który by 

zabezpieczał nasze propozycje, czy projekty rozwiązań, aby nie dochodziło do 

sytuacji, że dyrektor po otrzymaniu środków nie dysponował nimi swobodnie. 

Natomiast osobiście nie zgodziłby się z tezą, że taką samą pensję powinien mieć 

pracownik, który został dopiero przyjęty, co pracownik z min. 20 letnim stażem 

pracy. Poinformował, że nasza propozycja jest taka, aby dodatek otrzymywali 

pracownicy z 10 letnim stażem pracy wzwyż, aby sukcesywnie z czasem 

doprowadzić do sytuacji, aby nawet pracownicy z 5 letnim stażem mieli dodatek. 

Zaznaczył, że zaproponowane rozwiązanie jest połowicznym spełnieniem 

postulatów pracowników.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – uważa, że nie można podjąć właściwej decyzji nie wiedząc 

jakimi środkami się dysponuje. Nie znamy ostatecznej wysokości subwencji 

oświatowej, która może być również o 1mln zł mniejsza i wówczas będzie zachodziła 

konieczność poszukania wolnych środków na sfinansowanie braków. Natomiast 

decyzja o regulacji płacy w całości byłaby zupełnie nietrafiona. Tym bardziej, że nie 

możemy zaciągnąć kredytu na wydatki bieżące. Poprosiła o cierpliwość do czasu 

otrzymania subwencji, by móc zobaczyć jak przedstawia się budżet.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że pracownicy otrzymują również 13 pensję, czyli 

to wynagrodzenie relatywnie rocznie jest większe od minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego obecnie.  

 

Radna U. Bugaj – poprosiła o zmianę jakości zakupywanego materiału używanego 

do naprawy dróg, ponieważ uważa, że dalsza naprawa dróg obecnym kruszywem 

nie przynosi żadnego efektu, a jest tylko generowaniem kosztów. Przytoczyła 

przykład naprawionych tym kruszywem dróg w Libidzy w miesiącu grudniu ub.r. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że z uwagi na dużą ilość zgłaszanych uwag 

do jakości obecnie używanego materiału, uważa, że należy zastanowić się nad 

rozwiązaniem tego problemu poprzez wzmocnieniem ZDiGK tak aby istniała 



możliwość zakupu jakościowo lepszego surowca lub ewentualnej zmiany technologii 

utwardzania nawierzchni dróg.   

 

Radny W. Ściebura – zapytał, czy została już wykonana ekspertyza mostu w 

Kamyku. W imieniu mieszkańców ul. Reymonta i ul. Górskiej poprosił o ogłowienie 

czterech drzew rosnących koło krzyża na wysokości firmy Albort. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - przypomniał, że most został zamknięty z uwagi 

na zagrażające niebezpieczeństwo. Natomiast jak będą odpowiednie warunki 

zwrócimy się ponownie do odpowiedniej firmy o zbadanie stanu mostu. 

Poinformował, że most ma konstrukcje drewnianą, której spód jest już zmurszały. 

Doskonale rozumie mieszkańców, którzy zmuszeni są do pokonywania 

dodatkowego odcinka drogi, ale bezpieczeństwo tych osób jest ważniejsze. Uważa, 

że będzie zachodziła konieczność zastanowienia się nad zasadnością tymczasowej 

naprawy, która jest tylko kupieniem czasu. W odniesieniu do drzew odpowiedział, 

że wystąpimy pismem do Starostwa. Natomiast w kwestii kruszywa odpowiedział, 

że kruszywo używane do naprawy dróg się nie lasuje i nie ma w nim gliny. 

Poinformował, że jeśli droga nie będzie równa i jej nawierzchnia będzie o 

nawierzchni rodzimej to nawet przy zmianie kruszywa na granitowe w nawierzchni 

drogi powstaną dziury, gdyż kruszywo nie jest asfaltem i się przemieszcza. Zwrócił 

uwagę, że naprawa dróg gminnych powinna być prowadzona w drogach, które mają 

wymagane parametry drogi by móc położyć na nich asfalt. 

Przypomniał, że zadaniem ZDiGK jest utrzymanie przejezdności dróg gminnych.  

 

Radny M. Woźniak – poinformował o swym rozczarowaniu, że nikt z radnych nie 

nawiązał do wcześniejszej jego wypowiedzi dotyczącej planowanej podwyżki za 

wodę. Zapytał, czy rada może wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów z 

informacją, że nie wyrażamy zgody na podwyżkę wody, ponieważ takie pismo 

ułatwiłoby Burmistrzowi zablokowanie podwyżki. Zwrócił uwagę, że powstały 

koszt podwyżki o 15% Rada Nadzorcza może pokryć poprzez obniżenie swych 

wysokich zarobków. W odniesieniu do naprawy dróg gminnych zapytał, czy nadal 

aktualna jest propozycja zmiany dotychczasowej technologii. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w nawiązaniu do mostu odpowiedział, że ekspertyza ma 

dotyczyć stwierdzenia, czy przy wykonanym wzmocnieniu mostu istnieje możliwość 

dopuszczenia przy wahadłowym roku przejezdności do 3,5 tony. Poprosił o 

niezwłoczne wykonanie polecenia. W kwestii zmiany technologii odpowiedział, że 

będą prowadzone rozeznania z firmami, które prowadziły już takie prace w innych 

gminach, by móc sprawić jak ta technologia sprawdza się po roku użytkowania tych 

dróg. Naprawa dróg nową technologią planowana jest w pasach dróg, gdzie jest 

dostępność własności albo za zgodą właścicieli gruntu, gdzie nie jest uregulowany 

stan prawny drogi, ponieważ dzisiaj nie jest nas stać na wykup gruntu pod drogami. 

W kwestii podwyżki odpowiedział, że nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska, są 



tylko różne propozycje. Przypomniał, że taryfa opłat za wodę jest, co roku 

poddawana pod dyskusję i niekoniecznie musi być podwyższana. W przypadku 

propozycji jej podwyższenia potrzebna jest zgoda większości Przedstawicieli 

Walnego Zgromadzenia Związku, w skład, którego wchodzi 14 przedstawicieli tj. 5 

przedstawicieli Częstochowy i 9 przedstawicieli innych gmin. Natomiast stanowiska 

rad gminy nie są wiążące dla Zgromadzenia Związku. 

 

Radny A. Nowak – w odniesieniu do naprawy dróg odpowiedział, że poważne jest 

powoływanie się na ustawę o drogach, że mają być naprawiane drogi, które mają już 

odpowiednie parametry drogi gminnej nie patrząc, że na terenie gminy są też drogi, 

które kiedyś służyły jako drogi dojazdowe do pół, które mają 3- 5 m szerokości i są w 

bardzo złym stanie. Uważa, że trzeba jak najszybciej przystąpić do utwardzenia 

nawierzchni dróg nową technologią, ponieważ drogi są już na tyle utwardzone, że 

nie trzeba ich utwardzać, bo są już rowy i dobre odwodnienie. Przytoczył przykład 

utwardzonego 220m odcinka drogi nakładką asfaltową, którego naprawa od trzech 

lat służy mieszkańcom i lepiej się trzyma niż nowo zrobiona nawierzchnia drogi ul. 

Długosza.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przyznał, że trzeba znaleźć najlepsze rozwiązanie i jak 

najszybciej wprowadzić je w życie.  

 

Radny J. Puchała – zwrócił uwagę jak po upływie 60 lat, kiedy po raz pierwszy 

zapaliły się na ul. 3 Maja lampy jarzeniowe zmieniło się oświetlenie uliczne w 

Kłobucku. Podziękował Burmistrzowi za to jak dba o miasto Kłobuck, który dzisiaj 

jest wizytówką całej gminy. W odniesieniu do przystanków autobusowych 

odpowiedział, że dzisiaj autobusy kursują bardzo regularnie, więc osoba planująca 

wyjazd wcale nie musi stać na deszczu. Natomiast ustawianie wiat przystankowych 

popsuje wygląd ulic, a dodatkowo narazi gminę na ponoszenie dodatkowych 

kosztów związanych z częstą ich naprawą.  

 

Radna E. Kotkowska – w kontekście planowanego rozwoju Rynku J. Pawła II w 

Kłobucku poinformowała o konieczność rozwiązania istniejącego problemu 

brakujących toalet dla osób korzystających z placu przy Rynku Jana Pawła II  

Zaproponowała uruchomienie istniejącej szalety miejskiej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że szalety miejskie są czynne w tych 

samych godzinach, co czynne jest lodowisko. Poinformował, że również do niego 

docierają informacje, że na parafii Św. Marcina w Kłobucku została zniszczona 

toaleta. Niemniej jednak, mimo naszych starań oszacowania poniesionych strat i ich 

naprawy przez Proboszcza nie została przyjęta propozycja naprawy powstałych 

szkód. Zaznaczył, że poczuwamy się do odpowiedzialności, że działa lodowisko 

mogą być jakieś zniszczenia czy zaśmiecanie terenu wokół Kościoła i jesteśmy 

otwarci na partnerskie rozmowy z Proboszczem Parafii Św. Marcina w Kłobucku jak 



rozwiązać istniejący problem. Poinformował, że w szalety miejskie zainwestowano 

znaczne środki finansowe. Natomiast jeśli powstanie na Rynku J. Pawła II 

planowana do uruchomienia całoroczna kawiarenka będzie miała TOiTOi, które 

będą zabudowane. Natomiast nie widzi potrzeby kolejnej budowy szaletu, gdyż 

byłby to kolejny wydatek. 

 

Radny W. Dominik – poparł propozycję radnego M. Woźniaka, bo uważa, że 

ewentualne podwyższenie ceny wody i ścieków nie spotkają z się z aprobatą 

mieszkańców, a Burmistrz miałby poparcie całej Rady, aby móc, chociaż tym jednym 

głosem przekazać swój sprzeciw. Uważa, że PWiK powinno zacząć minimalizowanie 

kosztów od swoich wynagrodzeń tym bardziej, że Gmina Kłobuck płaci 30 - 40% już 

więcej od innych gmin, a informację, że inne gminy dofinansowują odbiór ścieków 

jest fałszywa, bo tylko z zapytanych przez niego gmin tylko gmina Krzepice w 

małym zakresie dofinansowuje odbiór ścieków.  

Zapytał, czy były przeprowadzone wstępne kalkulacje, jakie będą skutki finansowe, 

dla budżetu gminy z uwagi na subwencje oświatową oraz dla kadry pracowniczej, 

gdy w przyszłym roku do szkół nie pójdą sześciolatki. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – przyznał, że istnieje poważny problem, bo gmina 

straci część subwencji związanej z tym, że od przyszłego roku do szkół nie pójdą 

sześciolatki, które pozostaną w przedszkolach, a dotacje, które otrzymamy na 

przedszkola nie będzie tak duże, jak subwencja. Zwrócił uwagę, że o ile w ubiegłym 

roku udało się uratować etaty dla nauczycieli, bo powstało 5 klas pierwszych tak w 

tym roku jest to raczej nie możliwe i będzie zachodziła konieczność wypłaty 

odprawy. Burmistrz na ostatnim spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych 

poprosił dyrektorów, aby zostały zorganizowane spotkania z rodzicami w celu 

zachęcenia rodzica do posłania do szkoły sześciolatka. Zaznaczył, że o ile w  

ubiegłym roku udało się zapewnić wszystkim 3 latkom miejsca w przedszkolu  to 

dzisiaj istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wszystkie 3latki będą miały 

miejsce w przedszkolu, więc może być taka sytuacja, że rodzic znajdzie wolne 

miejsce w innym przedszkolu nawet prywatnym, a pokrycie kosztów tego dziecka 

będzie leżało po stronie samorządów.  Poinformował, że w ciągu miesiąca zostaną 

zakończone rozpoczęte już kalkulacje, więc wówczas będzie można wskazać 

problem związany z pozostawieniem sześciolatków w przedszkolach.  

 

Radny Z. Bełtowski – w nawiązaniu do budowy oświetlenia w ul. Strażackiej w 

Białej przypomniał, że obecny przebieg ul. Strażacka w Białej został wyznaczony 

przez gminę, gdy z dwóch istniejących ul. Strażackich powstawała tylko jedna ulica. 

Natomiast oświetlenie było budowane przy starej Strażackiej, więc to nie powinien 

być problem Tauronu tylko gminy by istniejące oświetlenie nie oświetlało pól i nie 

zamieszkałą nieruchomość. Poprosił o odcięcie linii oświetleniowej ulicznego 

biegnącej po starej drodze ul. Strażacka, a nie w pasie drogowym. 

 



Burmistrz J. Zakrzewski – przyznał, że jeśli oświetlenie uliczne nie spełnia swojego 

wymogu powinno zostać odcięte. Niemniej jednak przy wymianie oświetlenia 

będzie musiał być spełniony wymóg norm oświetleniowych i staniemy przed 

dylematem czy na tym odcinku 250m nie postawić tylko nowej linii oświetleniowej, a 

starą na tym odcinku zlikwidować. Natomiast przy wymianie oświetlenia tam, gdzie 

się da można na słupach założyć inne wysięgniki, które spowodują, że promień 

światła będzie padał właściwie, a tam gdzie nie będzie takiej możliwości będzie 

trzeba pomyśleć o nowej linii.  

 

Radny A. Sękiewicz – jako Sekretarz Rady Duszpasterskiej przy Parafii Św. Marcina 

w Kłobucku sprostował, że nigdy nie było podane, że toalety zostały zniszczone 

przez uczestników lodowiska.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że Kościół pw. Św. Marcina jest ważnym 

obiektem zabytkowym. Niemniej jednak, mimo naszych starań i chęci do współpracy 

przez Proboszcza nie została przyjęta propozycja wspólnego spotkania by wspólnie 

móc zaplanować lub rozwiązać pewne sprawy dla dobra parafian, a przede 

wszystkim mieszkańców, ponieważ ten obiekt zabytkowy jest dobrem wspólnym 

całej gminy tym bardziej, że dla wsparcia tego obiektu istnieje możliwość pozyskania 

środków z funduszy zewnętrznych. Poprosił radnego o pomoc w zorganizowaniu 

tego spotkania.  

 

Radna E. Kotkowska – w uzupełnieniu do dyskusji odnośnie współpracy między 

gminą, a Proboszczem Parafii Św. Marcina w Kłobucku potwierdziła, że współpraca 

jest dość trudna i nie wie, z czego ona wynika. Przytoczyła przykład prowadzonych 

rozmów, kiedy chodziło o pomoc osobie bardzo potrzebującej pomocy w 

zorganizowaniu stażu na parafii, kiedy burmistrz wykazał się zaangażowaniem, a 

sprzeciw był ze strony ks. Proboszcza. W odniesieniu do wyjaśnienia, że takiej 

informacji nie było, że zniszczenia dokonali uczestnicy lodowiska odpowiedziała, że 

taka informacja została odczytana w ogłoszeniach po mszy w dniu 10.01.2016r godz. 

18;00. Natomiast skoro przez Burmistrza wyrażana jest gotowość do współpracy i 

spotkania zaapelowała, do radnego A. Sękiewicz o zaanonsowanie takie współpracy 

przez Burmistrza, a być może Ks. Proboszcz za wpływem radnego podda się 

takiemu spotkaniu wówczas byłaby to doskonała możliwość do wymiany poglądów 

i do nawiązania współpracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapytania do zaproszonych gości 

z posiedzenia XIX Sesji rady Miejskiej w Kłobucku 

w dniu 9.02.2016r 

 

 

Podinsp. A. Tobolski – poinformował, że koncepcja Mapy zagrożeń bezpieczeństwa 

w Polsce opracowywana jest na poziomie gmin, powiatów i województw po szczebel 

centralny i będzie ogólno dostępna dla społeczeństwa. Niemniej jednak, aby mapa 

mogła powstać musi być poprzedzona analizami propozycji rozwiązań zgłoszonych 

podczas debat społecznych do założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w 

Polsce. Natomiast po zebraniu wszelkich informacji i danych wynikających ze 

spotkań i konsultacji zostaną powołane zespoły na szczeblu powiatowym, a później 

wojewódzkim, po czym informacja zostanie przesłana do Centrali, gdzie zostaną 

opracowane mapy zagrożeń. Zwrócił uwagę, że na szczeblu KPP jesteśmy 

zobligowani do przeprowadzenia konsultacji i wniosków, które zostaną przekazane 

do Komendy Wojewódzkiej w celu opracowania dalszych czynności. Na szczeblu 

Komendy Powiatowej Policji zostało już przeprowadzonych kilka konsultacjina  

terenie gmin z Powiatu Kłobuckiego. Omówił przygotowaną koncepcję mapy 

zagrożeń. 

/ Konsultacje społeczne mapy zagrożeń bezpieczeństwa w załączeniu pod protokołem/  

 

Radny J. Soluch – zapytał, czy termin debaty o bezpieczeństwie na poziomie 

powiatu zostanie podany do publicznej wiadomości. 

 

 Podinsp. A. Tobolski - odpowiedział, że termin został zaplanowany na dzień 

25.02.2016r, ponadto w tej kwestii dokładna informacja zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 

 

Radny A. Tokarz – poprosił po raz kolejny o interwencję policji w celu sprawdzenia 

nielegalnego parkowania w przestrzeni między Wspólnotą mieszkaniową nr 7 i nr 9 

od strony 11 Listopada. 

Zapytał starostę, o opinię w sprawie usuniętej wiaty przystankowej przy ul. 

Zamkowej w Kłobucku  

 

Podinsp. A. Tobolski - w odniesieniu do nielegalnego parkowania odpowiedział, że 

zgłoszenie zostanie przekazane Naczelnikowi Ruchu Drogowego, aby patrol policji 

zwrócił szczególną uwagę na istniejący problem. Zaznaczył, że policja reaguje na 

problem nielegalnego parkowania, wykorzystując do tego celu maksymalnie siły 

prewencji z Częstochowy, ponadto dodatkowo dzielnicowym zostaną przekazane 

szczegółowe zadania. Zwrócił uwagę, że również policja prowadzi represję w 

stosunku do sklepu „Seteczka” i ma nadzieję, że uda się w jakiś sposób sprawę 

rozwiązać. 



 

Wicestarosta M. Biernacki – w odniesieniu do wiaty przystankowej odpowiedział, 

że jest to zadanie gminy. Propozycja przesunięcia zatoki przystankowej w kierunku 

ZSZ Nr 1 będzie trudna do zrealizowania z uwagi, że ten teren jest zabudowany, 

ponadto jej przesunięcie w tym kierunku będzie z niekorzyścią dla mieszkańców 

Zagórza i Osiedla Nr 1. Zwrócił uwagę, że w ubiegłym tygodniu w tej sprawie 

odbyło się zebranie z udziałem Burmistrza i radnego J. Batóga. Uważa, że należy 

zastanowić się nad propozycją stworzenia wizualnie ładniejszego przystanku, który 

satysfakcjonowałoby mieszkańców i podmiot, który zrealizował inwestycję przy tej 

zatoce.       

 

Radny Z. Bełtowski – poinformował o przekroczonej dozwolonej prędkości przez 

jadący pojazd patrolu policji na terenie Sołectwa Białej.  

 

Podinsp. A. Tobolski - odpowiedział, że zgłoszona uwaga zostanie wyjaśniona. 

Zaznaczył, że należy pamiętać, że zwykle są to patrole interwencyjne, gdzie 

potrzebna jest szybka interwencja, niemniej jednak taki pojazd powinien użyć 

sygnału dźwiękowego. Natomiast, jeśli to był przypadek nieuzasadniony zostaną 

wyciągnięte konsekwencje.  

 

Radna E. Kotkowska – poprosiła o interwencję policji w stosunku do tych 

kierowców, którzy mimo ustawionego zakazu postoju nadal parkują na ul. 

Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania wyjazdu z ul. Staszica do ul. Mickiewicza. 

Zwróciła uwagę, że znak został ustawiony na wniosek mieszkańców jak i 

przewodniczącego osiedla. Niemniej jednak po rozmowie z mieszkańcami i 

przedstawicielem podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w obrębie tego 

miejsca, wie, że ten znak się nie sprawdza. Zapytała, czy istnieje możliwość zmiany 

organizacji ruchu poprzez wprowadzenia drogi jednokierunkowej z wjazdem z ulicy 

Staszica. Uważa, że ta propozycja usprawniłaby ruch samochodowy jak również 

dałaby szansę przemieszczania się i zatrzymywania pojazdom samochodowym 

klientów pobliskich punktów gospodarczych.  

 

Podinsp. A. Tobolski - w odniesieniu do nieprawidłowego parkowania 

odpowiedział, że istniejącego problemu z nieprzepisowym parkowaniem nie udało 

się wyeliminować mimo, że na podstawie zdjęć i zawiadomień, czy reakcji zostało 

przeprowadzonych kilka postępowań w sprawach o wykroczenie. Natomiast, jeśli 

zarządca drogi wystąpi o zmianę organizacji ruchu policja ze swej strony zadeklaruje 

swą pomoc, bo być może zmiana organizacji ruchu na tym odcinku będzie lepszym i 

skuteczniejszym rozwiązaniem. 

 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, czy prawdą jest, że przy jednych ze szkół 

podstawowych ma powstać liceum dla dorosłych w systemie zajęć sobotnio 

niedzielnych. Osobiście uważa, że dzisiaj należy zastawić nad sensem powstania 



takiej konkurencji i czy nie należy tego zaniechać, ponieważ w naszej tak małej 

lokalnej społeczności zrodzi się niezdrowa konkurencja tym bardziej, że już jedna 

taka szkoła istnieje. Natomiast z doświadczenia i analizy można wywnioskować, że 

chętnych, co rocznie może być około 30-40 osób, z których wielu rezygnuje po 

krótkim czasie. Tym bardziej, że można założyć, że ta szkoła będzie płatna, 

ponieważ, gdyby otrzymała dotacje lub subwencje zmieni się status szkoły.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że faktycznie wpłynął wniosek od osoby 

fizycznej o wpisanie do ewidencji placówek oświatowych niepublicznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla dorosłych. Zamiar ten miałby zostać zrealizowany w Sz.P Nr 

1 w Kłobucku. Przyznał, że gdyby ten zamiar został zrealizowany byłoby to 

działanie konkurencyjne wobec funkcjonującego od wielu lat LO dla dorosłych w 

ZSZ Nr 2 przy ul. 3 Maja i szkół prowadzonych przez Powiat Kłobucki, co mogłoby 

spowodować, że kilku nauczycieli straciłoby pracę. Zwrócił uwagę, że już wcześniej 

były zamiary tworzenia szkół niepublicznych, jednak nigdy nie było zamiarów 

tworzenia tego typu szkoły na terenie gminy Kłobuck. 

 

Radna B. Błaszczykowska – poprosiła o rozwiązanie istniejącego problemie braku 

widoczności na ul. Skorupki i ul. Powstańców Śląskich, gdzie poprzez parkujące 

pojazdy samochodowe na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Częstochowskiej 

jedzie się na czoło oraz o zwiększenie kontroli prędkości na ul. Szkolnej w Kłobucku 

w pobliżu szkoły.  

 

Radny W. Ściebura – zapytał, jakie i czy zostały już podjęte decyzje odnośnie 

cząstkowej naprawy nawierzchni dróg powiatowych tj. ul. Szkolnej, Reymonta, 

Żeromskiego i Strażackiej w Kamyku. Zwrócił uwagę, że powstałe zapadnięcia w 

tych drogach stanowią duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

Wicestarosta M. Biernacki – przyznał, że powstałe zapadnięcia są uciążliwe, 

niemniej jednak powstały one w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej. 

Przypomniał, że w sprawie naprawy tych dróg odbyło się spotkanie z Burmistrzem, 

gdzie został rozważany wspólny plan związany z modernizacją drogi powiatowej, 

ponieważ w planach jest dokończenie II etapu przebudowy ul. Szkolnej, więc gdyby 

doszło do realizacji tego zamiaru będzie zachodziła konieczność rozszerzenia jej 

zakresu.  

Natomiast szczegóły będą znane dopiero wiosną br.  

 

Radna E. Kotkowska – uważa, że informacja dotycząca istniejącego zagrożenia na 

terenie gminy i Powiatu Kłobuckiego powinna być stałym punktem przynajmniej 

jeden raz w roku, która powinna być przedstawiana nie tylko przez KPP, ale również 

przez Straż Pożarną.  

 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – poinformował, że taka informacja 

przedstawiana jest, co roku na sesji w miesiącu marcu.   

 

Radny A. Nowak – poprosił o podwyższenie zaniżonego pobocza przy ul. Wojska 

Polskiego na wysokości ENIONU i ARIMR.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 5 J. Piec – poprosił o namalowanie linii rozdzielającej 

pasy jezdni od Kamyka do Kłobucka.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że w tym roku na pewnych odcinkach 

dróg zostanie pomalowana środkowa linia. Wniosek zostanie przekazany do PZD w 

Kłobucku.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

z posiedzenia XIX Sesji rady Miejskiej w Kłobucku 

w dniu 9.02.2016r 

 

Mieszkaniec Cz. Gizler – poinformował o bezpodstawnym zabraniu mu jako osobie 

niepełnosprawnej z II grupą inwalidztwa będącej wzorowym kierowcą z wszelkimi 

uprawnieniami do prowadzenia wszelkich pojazdów samochodowych prawa jazdy 

przez KPP, pozbawiając go tym samym możliwości dojazdu na rehabilitację czy do 

lekarza.  

 

 
 


