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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołów z XVIII Sesji z dnia 29.02.2016r. 
      /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w BIP  

       BIP bip.gminaklobuck.pl/ .> Rada Miejska > Sesje / projekty 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

  5. Zapytania do zaproszonych gości. 

  6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 grudnia 2015 (wpływ do 

      U.M w dniu 8.12.2015) na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w  

      Kłobucku.   

  8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia 2015 ( wpływ do 

      U.M w dniu 8.12.2015r.) ) na Burmistrza Kłobucka. 

  9. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016r  

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

       Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.   

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia opłaty prolongacyjnej. 

12. Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

      odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których  

      zamieszkują rodziny wielodzietne.  

13. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  

      gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  

      nieruchomości.  

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 27.10.2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  

      świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

      nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w 

      zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

      odpadami komunalnymi. 

15. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz  

       dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

       do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  

        podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck.  

16. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz liczbą punktów oraz  

      dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

      dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół 

      podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina  

      Kłobuck. 

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze  

       środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych 

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


 

 

       niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli  

      prawidłowości ich wykorzystywania. 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 8.12.2015r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania 

      dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez  

       podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu zakresu  

       kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. 

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu  

       nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, 

       zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków.   

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

       nieruchomości na własność Gminy Kłobuck.  

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę  

      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 31.11.2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r.  

24. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 133/XV/ 2008 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi  

      Miejskiemu w Kłobucku. 

25. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za 2015r. 

26. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kłobucku na I półrocze  

      2016r. 

27. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku za okres od I Sesji tj. 

      27.11.2014r do XVIIII Sesji tj. 29.12.2015r.     

28. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za  

      okres od 01.01.2015 r do 31.12.2015r. 
       / Informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  

        bip.gminaklobuc.pl w zakładce sprawozdania/. 

29. Interpelacje i zapytania radnych. 

30. Wolne wnioski i oświadczenia. 

31. Sprawy różne  

32. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porządek obrad Sesji ( po poprawkach ) 

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołów z XVIII Sesji z dnia 29.02.2016r. 
      /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w BIP  

       BIP bip.gminaklobuck.pl/ .> Rada Miejska > Sesje / projekty 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

  5. Zapytania do zaproszonych gości. 

  6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

  7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 grudnia 2015 (wpływ do 

      U.M w dniu 8.12.2015) na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w  

      Kłobucku.   

  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016r  

  9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

       Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.   

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia opłaty prolongacyjnej. 

11. Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

      odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których  

      zamieszkują rodziny wielodzietne.  

12. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  

      gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  

      nieruchomości.  

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 27.10.2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  

      świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

      nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w 

      zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

      odpadami komunalnymi. 

14. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz  

       dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

       do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  

        podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck.  

15. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz liczbą punktów oraz  

      dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

      dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół 

      podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina  

      Kłobuck. 

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze  

       środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych 

       niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli  

       prawidłowości ich wykorzystywania. 
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17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w 

       Kłobucku z dnia 8.12.2015r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania 

       dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez  

       podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu zakresu  

       kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu  

       nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, 

       zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków.  

 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

       nieruchomości na własność Gminy Kłobuck.  

 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę  

       nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  

        nieruchomości. 

 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w  

       Kłobucku z dnia 31.11.2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

       Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r.  

 23. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 133/XV/ 2008 Rady Miejskiej  

       w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi  

       Miejskiemu w Kłobucku. 

 24. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w  

       Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji 

       Statutu Gminy Kłobuck 

 25. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za 2015r. 

 26. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kłobucku na I półrocze  

      2016r. 

 27. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku za okres od I Sesji tj. 

       27.11.2014r do XVIIII Sesji tj. 29.12.2015r.     

 28. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za  

       okres od 01.01.2015 r do 31.12.2015r. 
        / Informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  

        bip.gminaklobuc.pl w zakładce sprawozdania/. 

 29. Interpelacje i zapytania radnych. 

 30. Wolne wnioski i oświadczenia. 

 31. Sprawy różne  

 32. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Pkt. 1.  

Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

posiedzenie XIX 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. Przekazała prowadzenie sesji 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej J. Batógowi.  

 

Pkt. 2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  D. Gosławska  - poprosiła o wprowadzenie do 

porządku obrad Sesji; 

-  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w  

   Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu  

   Gminy Kłobuck.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poprosił o wycofanie z porządku obrad sesji  

- projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia 2015 (wpływ do 

  U.M w dniu 8.12.2015r.) na Burmistrza Kłobucka, ponieważ komisja uznała, że  

  skarga powinna być rozpatrywana w trybie administracyjnym, gdyż dotyczy  

  postępowania administracyjnego i nie dotyczy nadzoru rady nad pracą Burmistrza  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – poinformował, że w punkcie 5 

zapytania do zaproszonych gości zostaną przedstawione przez Przedstawicieli KPP 

w Kłobucku konsultacje społeczne o nazwie Mapa zagrożenia bezpieczeństwa w 

Gminie Kłobuck.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.12.2014 w sprawie 

powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck głosowało 20 radnych,   

głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.  

punkt został wprowadzony jako pkt 24 

 

Za wycofaniem z porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 7 grudnia 2015 (wpływ do U.M w dniu 8.12.2015r.) na Burmistrza 

Kłobucka głosowało 20 radnych głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.    

punkt został wycofany.  

 



 

 

 

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

zgłoszoną poprawką głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych wstrzymujących 

się nie było. 

Porządek został przyjęty. 

 

Pkt.3.  

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji z dnia 29.02.2016r. 

 

Za przyjęciem protokołu z XVIII Sesji z dnia 29.12.2015r głosowało 18 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

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 W. Dominik – pogratulował Burmistrzowi osiągnięcia przez gminę efektu 

ekologicznego. 

Zapytał, czy gmina nie powinna przystąpić do zmiany uchwały budżetowej w 

zakresie wydatkowania środków na inwestycje pod nazwą budowa ulicy Olszowiec 

z uwagi na fakt, że został już złożony wniosek i prawdopodobnie w ślad za nim 

zostanie ogłoszony przetarg. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na tym etapie nie powinniśmy.  

 

Radny A. Tokarz - pogratulował Burmistrzowi osiągnięcia efektu ekologicznego.  

W odniesieniu do przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu i uruchomieniu 

dwóch ciśnieniowych maszyn do odlewu aluminium zapytał, czy powstałe w czasie 

produkcji odpady aluminiowe, będą przetapiane i uszlachetniane w siedzibie firmy, 

ponieważ przetop i uszlachetnianie może wiązać się ze sporą uciążliwością. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przy wydawaniu decyzji sugestie 

radnego zostaną na pewno przeanalizowane.  

 

Radny W. Ściebura – uważa, że gmina mimo osiągniętego efektu ekologicznego nie 

może poprzestać na dalszym mobilizowaniu pozostałych osób, które jeszcze nie 

podłączyły się do kanalizacji sanitarnej, ponieważ musi czynić nadal starania, aby 

pozostałe osoby, które jeszcze nie podłączyły się do kanalizacji sanitarnej jak 

najszybciej dokonały tych podłączeń. 

 



 

 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nadal są czynione starania w kierunku 

tych osób, które jeszcze nie wywiązały się z tego obowiązku. 

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, jakie są terminy wiążące z rozpoczęciem inwestycji 

i jej zakończeniem wynikające z zamówienia publicznego dla budowy boiska 

szkolnego przy Sz.P Nr 2 w Kłobucku. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w specyfikacji przetargowej został 

uwzględniony termin wakacyjny, gdyż teren budowy będzie musiał być ogrodzony. 

Przedsiębiorcy biorący udział w przetargu mieli świadomość terminu wykonalności 

tego zadania. 

 

 Radny J. Soluch –w nawiązaniu do efektu ekologicznego uważa, że podziękowania 

należą się wszystkim tym osobom, które najbardziej angażowały się w osiągnięcie 

tego efektu, a zwłaszcza sołtysom i radom sołeckim z tych miejscowości. Zaznaczył, 

że najważniejsze jest to, że dzięki staraniom Burmistrza osiedle w Kamyku zostało 

włączone do sieci kanalizacyjnej. 

  

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że to, że udało się osiągnąć efekt ekologiczny jest 

również dużą zasługą pracy Wydziału GOR kierowanego przez obecną panią 

sekretarz i pracowników urzędu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – zwrócił uwagę, że również w tą sprawę 

angażowali się radni, którym również zależało na osiągnięciu efektu ekologicznego.  

 

Pkt.5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

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.  

 

Pkt. 6.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

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.  



 

 

 

 

Pkt. 7.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 grudnia 2015 (wpływ do U.M w 

dniu 8.12.2015) na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – przypomniał, że skarga została 

skierowana do rozpatrzenie przez Komisję 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 po analizie tekstu skargi i po zapoznaniu się z pisemną 

odpowiedzią Dyrektora ZDiGK z dnia 19.01.2016 wraz z załączonymi dokumentami 

uznała iż zarzuty zawarte w skardze nie wykazują niewłaściwej pracy Dyrektora 

ZDiGK w Kłobucku. Ponadto ZDiGK nie jest uprawniony do wydawania zgód na 

budowę budynków oraz zasypywanie rowów. Dyrektor ZDiGK gospodaruje 

środkami publicznymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonując prace 

w ramach działalności statutowej jednostki.  

Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

ZDiGK i uznanie skargi za bezzasadną głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 161/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 8.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016r. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że głównym celem przygotowania projektu 

w sprawie zmian w planie budżetu na 2016r było umieszczenie w budżecie 

inwestycji w zakresie budowy szkolnego boiska przy Sz.P Nr 1 w Kłobucku w 

kwocie 1.274.420,00zł. W związku powyższym w załączniku Nr 1 została 

zaplanowana na ten cel dotacja w wysokości 420.560,00zł.  

W zakresie załącznik Nr 2 zmiany dotyczą: 

- wprowadzenia do planu nowej inwestycji w zakresie oświetlenia ul. Chodkiewicza  

  w Kłobucku w wysokości 40.000,00zł. 

- przesunięcia środków osiedlowych Osiedla Nr 8 w wysokości 5.000,00zł na projekt  

  oświetlenia ulic Ustronnej, Prostej, Bocznej, Miłej i Ładnej w Kłobucku,  

- zapewnienia środków na pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego związaną z  

  budową windy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczej w Hutce  

  w kwocie 4.000,00zł  



 

 

- zmiany rozliczeniowej środków pozostałych z roku ubiegłego wskazanych w  

  trzech grupach takich jak: 

   - grupa I w zakresie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych z tytułu niewykonanych wydatków i dodatkowych dochodów w  

     wysokości 49.960,00zł z podziałem na wymienione w projekcie uchwały paragrafy  

   - grupa II w zakresie gospodarki odpadami z tytułu wprowadzenia do planu  

      kwoty 169.000,00zł związanej z zapłatą faktury za grudzień 2015r   

   - grupa III w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 80.666,00zł,  

      która dotyczy dwóch zadań tj. dotacji na likwidację azbestu kwota 22.000,00zł  

      oraz zmiany źródła finansowania inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 

      60.000,00zł.  

Łączne zwiększenie po zminusowaniu dotacji stanowi kwotę 1.606.046,00zł.  

W załączniku Nr 3 zwiększony zostaje plan tak zwanych wolnych środków, czyli 

środków pozostałych z roku ubiegłego o kwotę 1.185.486,00żł.  

Natomiast w załączniku Nr 4 określone zostały źródła sfinansowania deficytu po 

zmianie, w którym po stronie przychodów wskazane zostały wolne środki i kredyt, a 

po stronie rozchodów kwota 3.227.052,84 ze spłat pożyczek.   

 

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

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

uchwały. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy kwota 1.274.420,00zł zaplanowana na budowę na 

boisko szkolne przy Sz. P Nr 1 jest kwotą wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. 

 

Kierownika Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że kwota ujęta w budżecie jest 

zgodna z kosztorysem inwestorskim, ale nie dotyczy wszystkich robót ujętych w 

przygotowanej dokumentacji projektowej, ponieważ pewien zakres robót nie 

podlega dofinansowaniu. Natomiast z uwagi na taki wymóg w tym regulaminie 

konkursu została ujęta wartość kosztorysowa.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 

wraz z czteroma załącznikami głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 153/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.9.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez 

Gminę Kłobuck.  

 

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

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu w formie dotacji celowej w 



 

 

wysokości 4.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy dla dzieci 

niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w 

Hutce.  

 

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 udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 154/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia opłaty prolongacyjnej. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt zmiany uchwały Nr 

283/XXII/2005r w sprawie opłaty prolongacyjnej wynika z konieczności 

dostosowania dotychczas obowiązującej uchwały do znowelizowanych przepisów 

Ordynacji podatkowej, która weszła w życie w dniu 1.01.2016r. Wobec powyższego 

został przygotowany projekt uchwały określający opłatę prolongacyjną w stosunku 

do obniżonej stawki odsetek za zwłokę. W projekcie zmieniono brzmienie § 1 

wskazując, iż stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 75% obniżonej stawki odsetek za 

zwłokę od zaległości podatkowych. Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% 

stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ogłoszonej przez Ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenie w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”  

Zmiana do w/w uchwały powoduję zmianę sposobu określenia wysokości oraz 

zmianę wysokości stawki opłaty prolongacyjnej   

-  stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% kwoty zaległości  

   w stosunku rocznym. 

-  obniżona stawka odsetek za zwłoką od zaległości podatkowych wynosi 4% kwoty 

   zaległości w stosunku rocznym.  

 

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 udzielenia opłaty prolongacyjnej. 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 155/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  



 

 

 

Pkt. 11.  

Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że w dniu 1 stycznia 2016r weszła w życie 

ustawa z dnia 11.09.2015r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach umożliwiająca radzie gminy podjęcie uchwały w zakresie całkowitego lub 

częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o 

których mowa w ustawie z dnia 5.12.2014r o Karcie Dużej Rodziny. Podjęcie 

przedmiotowej uchwały określającej częściowe zwolnienie w wysokości 50% 

miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma na w 

celu umożliwienie wsparcia finansowego tym rodzinom.  

 

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

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

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że ustawodawca upoważnił do zwolnienia w 

części lub w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dwie 

kategorie płatników. W pierwszym rzędzie wskazał osoby objęte pomocą społeczną, 

których kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń 

społecznych, a w drugim rzędzie rodziny wielodzietne. 

Osobiście uważa, że zwolnienie z części opłaty powinno dotyczyć osób objętych 

pomocą społeczną, ponieważ to zwolnienia dawane jest przez samych mieszkańców, 

gdyż częściowa odpłatność będzie finansowana z pieniędzy, które zostaną wpłacone 

przez pozostałych mieszkańców. Uważa, że kryterium rodziny wielodzietnej jest 

trochę niewłaściwe, ponieważ osoba samotna lub mało zarabiająca nie posiadająca 

dzieci lub posiadająca tylko dwójkę będzie dofinansowywała osobę majętną, która 

ma trójkę dzieci. Tym bardziej, że w kontekście przepisów Programu 500+ 

przygotowywanego przez Rząd rodziny wielodzietne bez względu na kryterium 

dochodowe zostaną dofinansowane przez państwo. Zaapelował, aby kryterium 



 

 

dofinansowania tych usług jednak dotyczyło osób ubogich nie koniecznie 

wielodzietnych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że to rada ma prawo zmienić każdą 

uchwałę dostosowując ją do własnych oczekiwań i spostrzeżeń. Natomiast osoby 

ubogie w trudnej sytuacji mają prawo do wnioskowania o umorzenie w całości 

podatku dotyczącego opłaty śmieciowej. 

 

Radny A. Tokarz – uważa, że w projekcie uchwały powinna zostać umieszczona 

również grupa, której dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 

pieniężnych z GOPS, ponieważ umorzenia, o których wspomniał Burmistrz dotyczą 

innych podatków. Poprosił o opinię czy istnieje możliwość włączenia do projektu 

uchwały grupy mieszkańców, której dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do 

świadczeń pieniężnych z GOPS. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział opłata śmieciowa jest podatkiem, więc w 

ramach swoich kompetencji taki podatek może być przez burmistrza umorzony w 

całości. Natomiast z chwilą wprowadzenia do projektu uchwały kryterium 

dochodowego nastąpi tylko zmniejszenie opłaty tylko o połowę. 

 

Radny J. Soluch – uważa, że umorzenie 50% powinno być dla wszystkich rodzin 

wielodzietnych, ponieważ większość rodzin wielodzietnych nie są rodzinami 

majętnymi. Zapytał, czy każde umorzenie udzielone przez Burmistrza musi być 

poprzedzone złożeniem wniosku przez rodzinę  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że umorzenie dokonywane jest na wniosek 

rodziny. Na terenie naszej gminy ulgą objętych zostanie 657 osób, dla których została 

wydana Karta Dużej Rodziny.  

 

Radny M. Wojtysek – poparł propozycję radnego J. Solucha, ponieważ Karta Dużej 

rodziny powinna wspierać dużą rodzinę bez względu na dochód. 

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że zaproponowane rozwiązanie go zadawala 

niemniej jednak GOPS powinien poinformować petentów o możliwości takiego 

umorzenia.   

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne głosowało 19 radnych,   

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 156/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  



 

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że w związku z podjęciem uchwały w 

sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

rodziny wielodzietne zachodzi konieczność określenia nowego wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości.  

 

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

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

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 157/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 27.10.2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że niniejszy projekt uchwały reguluje 

kwestie dotyczące określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków nie właściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.  

 



 

 

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

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

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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 zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014 w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 158/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r.  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Kłobuck.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo umówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony 

Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.  

Zgłosił autopoprawkę w nazwie uchwały polegającą na dodaniu zapisu po słowach 

w postępowaniu rekrutacyjnym zapisu obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego.   

Ponadto na wniosek radnych autopoprawki:  

- w § 1 w tabeli  

- w pkt. 1 poprzez dodanie po wyrazie kandydat zapisu i jego rodzic  

   poprawny zapis: Kandydat i jego rodzic zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck 

- w pkt. 4 wkreślenie wyrazu „dziecko” a dodanie wyrazu „kandydat” 

   poprawny zapis: Kandydat ma opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  

- w pkt. 6 wkreślenie wyrazu „dziecko” a dodanie wyrazu „kandydat” 

   poprawny zapis: Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do 

   której będzie uczęszczał kandydat. 



 

 

W załączniku Nr 2 autopoprawka dotyczy poprawy zapisu nazwy oświadczenia na 

zapis w brzmieniu Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata o miejscu 

pracy studiowania lub uczenia się. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że cieszy go fakt, że zostały uwzględnione uwagi 

zgłoszone przez członków komisji, ponieważ nie będąc jej członkiem miał te same 

uwagi.  

Niemniej jednak uważa, że zapis w § 1 w brzmieniu kandydat i jego rodzic 

zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck jest niepotrzebny w drugim etapie rekrutacji, 

kiedy zapis ustawy o systemie oświaty w art. 20c ust. 1 już o tym mówi. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że po zasięgnięciu opinii w 

Kuratorium Oświaty i radcy prawnego uważa, że jest to jeden z ważniejszych 

zapisów do prowadzonej punktacji.   

 

Radny W. Dominik – podzielił wątpliwości Radnego A. Tokarza, ponieważ uważa, 

że skoro mamy tak dużo kandydatów w I etapie rekrutacji, a podane kryteria w 

ustawie nie dają rozstrzygnięcia i wciąż mamy mniej miejsc niż kandydatów, więc 

zakłada, że kandydaci z poza Kłobucka nie wchodzą do drugiego etapu.   

 

Radny A. Tokarz – w odniesieniu do punktacji uważa, że więcej punktów powinien 

otrzymać kandydat, który wychowywany jest przez jednego z rodziców. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian - odpowiedział, że punktacja zaproponowana została 

przez dyrektorów przedszkoli, którzy mają największe doświadczenie w rekrutacji i 

jako to wygląda w praktyce.  

  

Radny A. Tokarz uważa, że takie procedowanie sprawy należy pochwalić skoro było 

one wcześniej konsultowane.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 

punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck głosowało 

20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 159/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 



 

 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz liczbą punktów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo umówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony 

Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. Zaznaczył, że terminy 

rekrutacji do gimnazjum zostały określone przez Kuratora oświaty. 

Zgłosił autopoprawkę w § 1 w tabeli  

- w pkt. 1 poprzez dodanie po wyrazie kandydat zapisu i jego rodzic  

   poprawny zapis: Kandydat i jego rodzic zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck 

- w pkt. 2 poprzez dodanie po wyrazie kandydat zapisu i jego rodzic  

   poprawny zapis: Kandydat i jego rodzic zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

 

Radny T. Wałęga - zaproponował poprawę zapisu na kandydat i jego /rodzic/ 

opiekun prawny.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – przychylił się do propozycji poprawy zapisu 

autopoprawek na:  

- w pkt. 1 poprzez dodanie po wyrazie kandydat zapisu i jego rodzic  

   poprawny zapis: Kandydat i jego rodzic/ opiekun prawny zamieszkuje na terenie  

   gminy Kłobuck 

- w pkt. 2 poprzez dodanie po wyrazie kandydat zapisu i jego rodzic  

   poprawny zapis: Kandydat i jego rodzic / opiekun prawny zamieszkuje na terenie 

   gminy Kłobuck. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, dlaczego w przypadku przedszkoli kryterium 

dochodowe rodziny będącej pod opieką GOPS zostało wzięte pod uwagę, a nie było 

brane w przypadku szkół i gimnazjum. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że takie były propozycje 

dyrektorów. 

 

Radna E. Kotkowska -zapytała, co oznacza zapis pkt 5 kandydat nie jest w konflikcie 

z prawem. 

 



 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian -  odpowiedział, że to postępowanie prowadzone jest 

na drugim etapie rekrutacji do gimnazjum w stosunku do dzieci z innego terenu 

mających kuratorów.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz liczbą 

punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas 

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Kłobuck głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 160/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków 

budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, 

Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. Zaznaczył, że zgodnie z art. 90 ust.4 

ustawy o systemie oświaty projekt uchwały ustala tryb udzielenia i rozliczenia 

dotacji dla niepublicznego przedszkola i innej niepublicznej formy wychowania 

przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i 

wykorzystywania.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu/.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, jakie są przewidywane skutki finansowe podjęcia tej 

uchwały. 

Zgłosił poprawę zapisu w § 2 pkt. 1 przy przytoczonym zapisie art. 90.1 ustawy   

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że odpowiedź zostanie udzielona po 

poznaniu dokładnych wyliczeń związanych z przekształceniem tego punktu 

przedszkolnego. Zgłosił autopoprawkę zapisu w § 2 pkt. 1 poprzez dodanie po 

zapisie <o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy< 

 

 

 



 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i 

innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystywania głosowało 18 radnych, 1 osoba 

głosowała przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 162/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 8.12.2015r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków 

budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i 

wykorzystywania. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian - poinformował, że projekt uchwały został 

omówiony na posiedzeniu Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. Zaznaczył, że projekt doprecyzowuje tryb 

udzielania dotacji dla szkół, dla których gmina Kłobuck nie jest organem 

prowadzącym. Przypomniał, że na terenie gminy Kłobuck są dwie szkoły katolickie.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Radny W. Dominik – w kwestii zwrotu pomniejszonej kwotę dotacji celowej z 

budżetu państwa zapytał, czy dotacja celowa z budżetu pobierana jest 

indywidualnie przez szkoły czy pomniejsza kwoty, które gmina ponosi z tytułu 

prowadzenia jednostek przez inne podmioty. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że gmina otrzymuje dotacje z budżetu 

państwa również dla dzieci w przedszkolach, gdzie nie jest organizatorem, więc 

musi być pomniejszana cząstka dotacji na jedno dziecko. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.12.2015r w sprawie ustalania trybu udzielania i 

rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej 

przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 163/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  



 

 

Pkt.18.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu 

wpisanym do rejestru zabytków.  

 

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

dotyczy zbycia w drodze przetargowej z gminnego zasobu nieruchomości o pow. 

0,3398 ha położonej w Kamyku, na której znajduje się wolnostojący, podpiwniczony 

dwukondygnacyjny budynek dworu wpisanym do rejestru zabytków. Projekt 

uchwały został przygotowany w dwóch wariantach. Wariant I mówi o możliwości 

zbycia w drodze przetargu publicznego zarówno gruntu jak i budynku. 

Wariant II mówi o oddaniu w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na 99 lat 

zabudowanej nieruchomości wraz ze sprzedażą znajdujących się na gruncie 

obiektów. W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste 

będzie istniała możliwość nałożenia na nabywcę obowiązku przeprowadzenia 

remontu budynku dworu oraz wskazania terminu jego realizacji oraz ograniczenia 

funkcji, jakie w przyszłości w tym obiekcie mogą być wprowadzone. Zaznaczyła, że 

projekt uchwały w każdej proponowanej wersji w paragrafie 2 daje możliwość radzie 

podwyższenia lub obniżenia bonifikaty, która zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

obniża się o 50%. Natomiast obniżenie nie może prowadzić do likwidacji bonifikaty 

obligatoryjnej.  

Zgłosiła autopoprawkę polegającą na poprawie zapisu w projekcie uchwały w 

wariancie II w § 1 pkt 1 poprzez wykreślenie ozn rejestru pod Nr A/53 

 

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

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

II z utrzymaniem 50% bonifikaty. Ponadto komisja wnioskuje o wykreślenie § 2  

 /za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-  

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji II w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 

zabudowanej nieruchomości z równoczesną sprzedażą położonego na niej budynku 

dworu wpisanego do rejestru zabytków. 

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

 

Radny J. Kulej – uważa, że wprowadzenie ewentualnych obwarowań zmniejszy ilość  

potencjalnych nabywców. 

 

Radny J. Soluch – poinformował, że decyzja społeczności miejscowej zapadła w 

wyniku tego, że przez kilka ładnych lat ani gmina ani rada nie robiła nic, aby ten 



 

 

budynek dworku doprowadzić do stanu świetności. Tym bardziej, że sentyment 

społeczeństwa do tego budynku jest dosyć duży, ponieważ dawniej w budynku 

mieściła się szkoła, urząd i restauracja MSZiZb. Zwrócił uwagę, że koszt remontu 

dworku został oszacowany na około 2 mln zł, ale ten koszt będzie na pewno 

większy, co widać z wykonanej ekspertyzy budowlanej i kosztorysu na podstawowy 

remont. Niemniej jednak społeczeństwo miejscowe pozbywając się takiego obiektu, 

który mógłby służyć mieszkańcom Kamyka i okolic gminy liczy, że w przyszłości na, 

terenach przyszkolnych na zakupionej działce powstanie nowy budynek 

wielofunkcyjny, który spełniłby oczekiwania mieszkańców Kamyka. 

  

Radny W. Dominik – podzielił pogląd radnego J. Kuleja, że ograniczenie funkcji 

może ograniczyć liczbę chętnych nabywców. Oddanie gruntu w wieczyste 

użytkowanie, za którym przemawia wariant II ma niezaprzeczalny walor, że zostaje 

określony termin remontu obiektu, który podlega sprzedaży. Zaznaczył, że cieszy go 

fakt, że mieszkańcy zdecydowali się na sprzedaż, ponieważ prywatny właściciel 

przeprowadzi remont szybciej i lepiej niż gmina. Niemniej jednak zastanawia się czy 

nie należy rozważyć możliwości zmniejszenia bonifikaty np. do 30%.   

 

Radny A. Tokarz – zwrócił uwagę, że mamy pozytywną opinię zebrania wiejskiego, 

więc przypuszcza, że jest również pozytywna opinia Stowarzyszenia. Poparł 

propozycję radnego W. Dominika w kwestii 30% bonifikaty. Zapytał ile czasu 

potrzeba na przygotowanie sprzedaży nieruchomości w II wariancie. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że po uzyskaniu zgody 

rady na zbycie nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste zostanie 

zlecona jej wycena, co potrwa około 1 miesiąca. Następnie nieruchomość będzie ujęta 

w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 

oraz zostanie umieszczona na okres 3 tygodni na stronach internetowych urzędu i 

tablicach ogłoszeń, po czym będzie jeszcze zachodziła konieczność odczekania 3 

tygodni na ewentualne zgłoszenie osób, którym przysługiwałyby roszczenia do tych 

nieruchomości. Przetarg ogłaszany jest w zależności od ceny nieruchomości tj. na 

miesiąc lub na dwa miesiące przed. Przewidywany czas przygotowania 

nieruchomości do sprzedaży to okres około pół roku.      

 

Radny A. Tokarz – uzupełnił, że pytanie dotyczyło wariantu przy 30% bonifikaty i 

gdy nie będzie potencjalnego nabywcy i będzie zachodziła konieczność ogłoszenia II 

przetargu. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – w drugim przetargu burmistrz może 

obniżyć cenę bez udziału rady. Bonifikata 30% udzielana jest od ceny wylicytowanej.  

 

Radny J. Soluch – odpowiedział, że członkowie Stowarzyszenia prawie w 100% 

uczestniczyli w zebraniu mieszkańców. Natomiast wysokość bonifikaty była 



 

 

omawiana na radach sołeckich. Zwrócił uwagę, że 50% bonifikata będzie ważna 

jeżeli będą chętni i cena będzie licytowana, a gdy nie będzie chętnych a zostanie 

zmieniona bonifikata do 30% to może nie być chętnych wcale. Osobiście uważa, że 

powinna pozostać 50% bonifikata. 

 

Radny Z. Bełtowski – nie zgadza się, że członkowie Stowarzyszenie byli 

powiadomieni, ponieważ jak on sam i kilku pozostałych członków Stowarzyszenia z 

Białej nie zostali powiadomieni. Zaproponował, aby w przyszłości nie lekceważyć 

pozostałych członków Stowarzyszenia.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy zgłaszają się potencjalni nabywcy i czy są 

prowadzone rozmowy z podmiotami zainteresowanymi zakupem tego dworu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że odbyły się już III przetargi na dzierżawę 

25 letnią. Niemniej jednak potencjalni nabywcy zainteresowani są budynkiem, ale 

poprzez zakup nieruchomości, a nie jej dzierżawą. Natomiast na dzień dzisiejszy 

posiadamy jedno oficjalne pismo od przedsiębiorcy zainteresowanego zakupem.. W 

kwestii wartości budynku poinformował, że w środku budynku oprócz stojących 

murów nic niema, bo wszystko zostało zdewastowane. Zwrócił uwagę, że Wariant II 

został przygotowany, dlatego aby mieć wpływ, na jakie cel budynek zostanie 

przeznaczony. Natomiast pomysły potencjalnych zainteresowanych osób na 

zagospodarowanie tego budynku są ciekawe, więc może powstać coś, co nie będzie 

tylko restauracja,  a będzie dodatkową atrakcją turystyczną dla naszej gminy.   

 

Za przyjęciem do dalszego procedowania projektu uchwały w wersji II w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 

zabudowanej nieruchomości z równoczesną sprzedażą położonego na niej budynku 

dworu wpisanego do rejestru zabytków głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych 

nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Za pozostawieniem 50% bonifikaty głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie 

było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Za wykreśleniem z projektu uchwały w wersji II zapisu § 2 głosowało 18 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.   

 

Radny W. Dominik – zapytał, jak wygląda procedura zmiany wieczystego 

użytkowania we własność zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że istnieje możliwość 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi, że 

była zmiana ustawy, która ograniczała możliwość przekształcenia w odniesieniu do 

budynków mieszkalnych i garaży. Niemniej jednak nie pamięta czy została 



 

 

wprowadzona kolejna poprawka do ustawy wynikająca z orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w wersji II w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości z 

równoczesną sprzedażą położonego na niej budynku dworu wpisanego do rejestru 

zabytków wraz z wykreślonym zapisem § 2 głosowało 18 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 164/ XIX/ 2015 z dnia 09.02.2016r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na 

własność Gminy Kłobuck.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że Rada Miejska uchwałą 

Nr 253/XX/04 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obejmujący między innymi tereny w Kłobucku obręb Osoki Pustkowie i Przybyłów. 

Niniejszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej położonej obręb Przybyłów ozn. Nr 36/1 o pow. 0,0235 ha 

stanowiącej własność osoby fizycznej, która zgodnie z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod urządzenie drogi 

łączącej ul. Graniczną z ul. Podmiejską ozn, symbolem 35KL. Przypomniała, że rada 

uchwałą 152/XVIII/2015 wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie trzech innych 

nieruchomości przewidzianych na ten sam cel.  

 

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 12 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 165/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r.  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.20.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę polegającą na 

poprawie zapisu w tytule uchwały na zapis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.  



 

 

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody do zawarcia kolejnej 

umowy na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców części 

nieruchomości stanowiących własność gminy Kłobuck. Wykaz najemców zawiera 

załącznik Nr 1 do uchwały, wykaz dzierżawców zawiera załącznik Nr 2.   

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik – zaproponował rozważenie możliwości sprzedaży grunty o 

pow. 2,5m2 zajętego na stałe w skutek wykonanego docieplenia istniejącego 

budynku.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że wystąpimy o opinie do 

zarządu osiedla i najemcy.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck 

głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 166/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.21.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że opisane w projekcie 

uchwały grunty położone są wzdłuż drogi gminnej ulicy Jesionowej (obręb Niwa 

Skrzeszów na odcinku pomiędzy ul. Wierzbową a ul. Kasztanową, które zostaną 

przeznaczone w celu poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej ul. Jesionowej, 

której niewystarczająca szerokość na 280 metrowym odcinku od skrzyżowania z ul. 

Kasztanową do ul. Wierzbowej wynosi od 5m do 3 m, co powoduje szereg utrudnień 

w zapewnieniu prawidłowej komunikacji. Zaznaczyła, że ul. Jesionowa została 

zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą Nr 208/XXIV/2008r. Zwróciła uwagę, 

że gmina do podziału geodezyjnego działek opisanych w § 1 projektu uchwały 

przystąpi po wyrażeniu przez radę zgody na odpłatne nabycie tych nieruchomości.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny A. Tokarz - zapytał, z jakiego powodu powstały istniejące różnice w 

szerokości tej drogi.  

 



 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że szerokość drogi ulicy 

Jesionowej wynika z granic własności działki, która ma różne szerokości na 

poszczególnych odcinkach. 

 

Radny W. Dominik – uważa, że droga wewnętrzna w drogę gminną powinna być 

przekształcana w obrębie nieruchomości będącej własnością gminy.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że to nie jest droga 

wewnętrzna, ponieważ ulica w roku 2008 została zaliczona do kategorii dróg 

gminnych. Dlatego też gmina powinna dążyć aby droga uzyskała odpowiednie 

parametry.   

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 167/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.22.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 31.11.2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski  – poinformował, że w związku ze zwiększeniem kwoty 

pozostałej z roku ubiegłego dotyczącej rozliczenia dochodów i wydatków w 

wysokości 49.960,00zł zachodzi konieczność rozszerzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Proponowane zmiany dotyczą poprawy kwoty: 

-w części III pkt 4 w kolumnie „ Koszt ogólny ” na kwotę 232.000,00zł  

-w części IV w kolumnie „ Koszt ogólny” na kwotę 56.460,00zł  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 9 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie 

było/ 

 

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

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

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

 

 

 



 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 31.11.2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 168/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.23.  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 133/XV/ 2008 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku. 

 

Sekretarz M. Kasprzak – poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

wygaszenia uchwały sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku 

będącej w obiegu prawnym od 2008 roku, która z uwagi na upływ czasu wymaga 

pewnych zmian.   

 

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 zapis art. 18 ustawy o samorządzie gminnym 

będzie wystarczająca podstawą do uchylenia uchwały.   

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że w projekcie uchwały został 

przywołany art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 133/XV/ 2008 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu 

Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 169/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.23  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 11.12.2014r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – przypomniała, że uchwałą nr 18/IV 2014r 

Rada Miejska w Kłobucku powołała komisję ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. 

Niemniej jednak analiza obecnie obowiązującego Statutu wykazała konieczność 

dokonania szeregu zmian. Zmiany nie dotyczą tylko doprecyzowania istniejących 

zapisów, ale także wprowadzenia nowych uregulowań, które będą usprawnieniem 

pracy Rady. Wobec powyższego proponuje się dokonanie zmiany zapisu uchwały 



 

 

Nr 18/IV/2008r: w zapisie § 1, któremu nadaje się brzmienie „ § 1 ust. 1 „Powołuje się 

doraźną Komisję Rady Miejskiej w Kłobucku do opracowania projektu Statutu 

Gminy Kłobuck” oraz dodaniu zapisu ust. 2 w brzmieniu: „ Zadaniem doraźnej 

Komisji jest opracowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Kłobucku projektu 

Statutu Gminy Kłobuck w terminie do 31 grudnia 2016r”.   

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/za głosował 7 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu  

 

Radna B. Błaszczykowska – z uwagi, że doskonale zdaje sobie sprawę ile 

kosztowało komisję przygotowanie statutu do tego obecnego momentu. Dlatego też 

aby praca poszła sprawnie i została zakończona w terminie zgłosiła wniosek o 

rozszerzenie obecnego składu komisji o czterech do sześciu członków.  

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że jako Przewodniczący Komisji d.s nowelizacji 

Statutu Gminy Kłobuck z zadowoleniem przyjął inicjatywę projektodawczą i w 

imieniu członków komisji podziękował za realizację wcześniejszych próśb i sugestii 

członków komisji. Osobiście jest za rozszerzeniem składu komisji tym bardziej, że na 

najbliższym posiedzeniu nowej komisji prawdopodobnie złoży rezygnację z funkcji 

przewodniczącego, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej otrzymał 

funkcję Przewodniczącego Zespołu kontrolującego.  

 

Radny M. Woźniak – zaproponował zmianę nazwy Rady Miejskiej na nazwę Rada 

Gminy, a nazwy Urząd Miejski na Urząd Gminy. 

 

Radny W. Dominik – poinformował, że katalog zmian, jaki został przekazany 

radnym nie jest katalogiem zamkniętym, ponieważ pewne zapisy nie zostały 

doprecyzowane z Radcą Prawnym. Natomiast w kwestii zmiany nazwy Urzędu 

Miejskiego i Rady Miejskiej może być problem z uwagi na precyzyjne zapisy ustawy 

o samorządzie gminnym, bo jeśli siedzibą gminy jest miasto to musi być rada miejska 

i urząd miejski.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy jeśli nie ulega zmianie podstawa prawna 

możemy pod kątem legislacyjnym przystąpić do opracowania nowego Statutu i czy 

właściwym rozwiązaniem będzie tryb znowelizowania, wprowadzenia poprawek i 

dopiero ujednolicenia tekstu. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że nie musi zmieniać się podstawa 

prawna, ponieważ to rada decyduje o ponownym nadaniu statutu. Natomiast, 

gdyby zmieniła się podstawa prawna, która stanowi podstawę nadawania statutu to 

wówczas musiałby się zmienić statut.  



 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg - poddał wniosek pod głosowanie.  

 

Za zwiększeniem składu komisji do opracowania projektu Statutu Gminy Kłobuck o 

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

Wniosek został przyjęty  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – podała kandydaturę: 

Radnej B. Błaszczykowskiej -  wyraziła zgodę. 

Radnego J. Solucha – wyraził zgodę  

Radnego T. Wałęgę – nie wyraził zgody  

 

Radnej B. Błaszczykowska – podała kandydaturę   

Radnej D. Gosławskiej - wyraziła zgodę 

Radnej M. Wojciechowskiej – wyraziła zgodę.  

 

Radny A. Tokarz - zgłosił kandydaturę  

Radnego M. Woźniaka - wyraził zgodę 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie powołania komisji ds. 

nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck w składzie: A. Tokarz, J. Batóg, W. Dominik,  

D. Kasprzyk, A. Sękiewicz, B. Błaszczykowska, J. Soluch D. Gosławska,  M. Woźniak  

M. Wojciechowska głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 170/ XIX/ 2016 z dnia 09.02.2016r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.24.  

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za 2015r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Batóg – poinformował, że zostały przedłożone 

trzy sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za rok 

2015, które zostały zatwierdzone przez członków poszczególnych komisji tj.  

 

- sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, 

  Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki,  

- sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

  Środowiska,  

- sprawozdanie z działalności Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rolnictwa,  

  Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

 

 

 



 

 

Za przyjęciem sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2015 

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

Sprawozdania zostały przyjęte 

Sprawozdania w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.25.  

Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kłobucku na I półrocze 2016r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej– poinformował, że zostały przedłożone plany 

pracy na I półrocze 2016 zatwierdzone przez członków poszczególnych komisji tj.  

- plan pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  

  Kultury, Sportu i Turystyki,  

- plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska,  

- plan pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rolnictwa, Infrastruktury  

  Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

 

Za przyjęciem planów pracy stałych komisji na I półrocze 2016r głosowało 21 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Plany pracy zostały przyjęte. 

Plany pracy w załączeniu pod protokołem. 

  

Pkt.26.  

Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku za okres od I Sesji tj.27.11.2014r 

do XVIIII Sesji tj. 29.12.2015r.w BIP  bip.gminaklobuc.pl w zakładce sprawozdania/. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Batog – poinformował, że informacja została 

przekazane radnym z materiałami na sesję. 

 

Radny A. Tokarz - poprosił o przygotowanie numerycznego wykazu uchwał w toku 

realizacji i do realizacji w 2016 roku. 
 

Informacja została przyjęta.     

  

Pkt.27.  

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za okres od 

01.01.2015r do 31.12.2015r. / Informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w BIP bip.gminaklobuc.pl w zakładce sprawozdania/. 

 

Z-ca Kierownika GOPS R. Jaszczyk - poinformował, że informacja została 

szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji Edukacji. Zaznaczył, że GOPS w 

Kłobucku w okresie od 1.01.2015r do 31.12.2015r wykonał plan w kwocie całościowej 

8.743.040,73 zł w tym zadania własne w kwocie 4.002.764,12zł, a zadania zlecone w 



 

 

kwocie 4.740.276,61zł, natomiast część opisowa do poszczególnych rozdziałów i 

paragrafów znajduje się w informacji.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki Komisji Edukacji T. Kasprzyk – powiedział, 

że komisja jednogłośnie przyjęła Informację z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłobucku za okres od 01.01.2015r - 31.12.2015r.  

 

Za przyjęciem Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kłobucku za okres od 01.01.2015r - 31.12.2015r głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Informacja została przyjęta.  

Informacja w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.28. 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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.  

 

Pkt.30.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny A. Sękiewicz – w odniesieniu do zgłaszanego kilkakrotnie problemu z 

gryzoniami poinformował, że będąc właścicielem czterech dorodnych kotów tego 

problemu nie zna, bo te zwierzęta w jakieś części zajęły się rozwiązaniem tego 

problemu. Zaapelował o pokochanie kotów. 

 

 

Pkt.31. 

Sprawy różne  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poinformował o następujących sprawach: 

   - odczytał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w  

                           Gliwicach z dnia 1.02.2016r w sprawy ze skargi grupy 

                           mieszkańców Gminy Kłobuck na uchwałę Nr 98/XIII/2015 z dnia 

                           29.09.2015 w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do 

                           usunięcia naruszenia interesu prawnego w sprawie zmiany studium 

                           uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

                           postanawia o odrzuceniu skargi.  

   - wpłynęła uchwała Nr 4200/VI/3/2016 VI Składu Orzekającego 

                           Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16.01.2016r w  

                           sprawie opinii prawidłowości planowanej długu miasta Kłobuck  

                           wynikającej z planowanych zaciągniętych zobowiązań. 

  - wpłynęło pismo w sprawie organizowanego odczytu w dniu 2.02.2015  

                           pt. Zdrowie Polaków. 

   - odczytał przesłaną przez Burmistrza do mieszkańca Kłobucka  

                           odpowiedź z dnia 08.02.2016r w sprawie przesłanych dokumentów 

                           dotyczących przydomowej oczyszczalni ścieków.  

  -  odczytał pismo ze Społecznego Ognista Muzycznego Kłobucku w 

                           sprawie stałego zmniejszenia stawki czynszu jakie ognisko płaci 

                           według zawartej umowy z dnia 30.09.2014r.  

 

Pkt.32. 

Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 



 

 

WWiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  JJ..  BBaattóógg  oo  ggooddzziinniiee  11553300  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  XXIIXX  

SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    

 

 
 


