
Informacja dla Burmistrza Kłobucka 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. W dniu 9.03.2016r. TAURON Dystrybucja S.A. wykonał usługę polegającą na lokalizacji 

miejsca uszkodzenia kabla oświetleniowego położonego w ul. Armii Krajowej oraz jego 

naprawie wraz z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. Koszt wykonania 

w/w usługi wynosi 2.712,27 zł brutto. 

2. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                        

na ustalenie lokalizacji miejsca uszkodzenia kabla oświetleniowego położonego                    

w ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą w Kłobucku oraz jego naprawie wraz z przywróceniem 

terenu do stanu sprzed wykonania robót informuję, że oferty złożyło 4 Wykonawców. 

Wybrano ofertę złożoną przez firmę F.U.H.ELWIM Marek Wilk z siedzibą w Kłobucku przy 

ul. Szkolnej 29, zgodnie z którą oferowana kwota za przedmiot zamówienia wynosi          

2.669,22 zł netto ( 3.283,14 zł brutto). 

3. Firma Usługi Asenizacyjne Leszek Waga z siedzibą w Strzelcach Wielkich złożyła wniosek 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

4. Wpłynęły uwagi i wnioski mieszkańców dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji 

środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty do bioremediacji gleby 

metodą ex situ na działce nr 253/6 w Kłobucku", obręb Kłobuck. 

5. W miesiącu lutym br. wpłynęło 156 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2016 r. 

6. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przekazanie dotacji celowej 

na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę producentom rolnym za 

okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r. na kwotę 125.862,71 zł oraz kwotę: 

2.517,25 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie 

zwrotu podatku. 

7. Zaopiniowano pozytywnie roczne plany łowieckie na rok gospodarczy 2016/2017 Kołu 

Łowieckiemu „ Orzeł ", „ Ryś ", „ Nad Okszą ", Kołu „ Prawidłowego Łowiectwa " Kołu 

Łowieckmu „ŻBIK " 

8. W miesiącu lutym firma PZOM STRACH Spółka z o.o. Spółka komandytowa odebrała 

z terenu gminy Kłobuck 380,04 Mg odpadów zmieszanych oraz 43,56 Mg odpadów 

segregowanych. 

9. W marcu zostały podpisane trzy umowy związane z udzieleniem dofinansowania na 

likwidację odpadów azbestowych z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy 

Kłobuck. 
 

 

Podpisała: Z up. Burmistrza  

p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

mgr inż. Marta Borkowska 



WYDZIAŁ GPN        Sesja 30 marzec 2016 

I. Sprawy dot. gospodarki nieruchomościami 

NABYCIE 

a) 22 lutego oraz 21 marca aktami notarialnymi   gmina nabyła w drodze darowizny od 

osób fizycznych trzy działki o łącznej powierzchni 985m2 położone w Kłobucku, obręb 

Przybyłów, które przewidziane są ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego pod 

urządzenie drogi lokalnej łączącej ul. Podmiejska z ul. Graniczną w Libidzy. 

b) w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 32, poz. 91 z późn. zm.), 

wystosowane zostały do Wojewody Śląskiego wnioski o stwierdzenie nabycia z mocy prawa 

przez Gminę Kłobuck własności   nieruchomości stanowiących części pasów drogowych dróg 

publicznych i dróg wewnętrznych położonych : 

- w Białej, obręb Biała Dolna - działki nr 456/8, 456/9 i 457/7 stanowiących odcinki 

ul. Nadrzecznej, dz. nr 208/2 ul. Sosnowej, dz. nr 459/2 stanowiącej część ul. Polnej oraz 

działki. 208/2 stanowiącej część   ul. Chabrowej; 

- w Kopcu - działka nr 175/1 stanowiąca część ul. Parkowej, działka nr 177 położona na 

przedłużeniu ul. Lipowej oraz działki nr 218, nr 219 i nr220. 

Regulacja stanów prawnych przedmiotowych nieruchomości oraz założenie ksiąg 

wieczystych nastąpiło pod koniec ubiegłego roku i na początku bieżącego na wniosek 

Starosty Kłobuckiego. 

II. Gospodarka Przestrzenna : 

l.W wykonaniu uchwały Nr 121/XIV/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

27 października 2015r. przeprowadzono rozpoznanie cenowego na opracowanie projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Lgocie przy 

ul. Częstochowskiej. 

W odpowiedzi na zaproszenie wystosowane do 4 oferentów wpłynęły 2 oferty : Spółki z 

o.o. Budplan z Warszawy która zaproponowała usługę za 8.10Ozł netto i p. Sylwii 

Wróbel,   której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo, gdyż wynosiła 

7.995zł netto . 

2.W dniu 8 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej, która zgodnie z wymogiem art.l 7 pkt 6 a - ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym zaopiniowała przedłożony projekt planu sporządzany dla 

terenu w Białej, obręb Biała Górna przy ul. Parkowej. 

3. Wszczęto postępowania administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

- na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa - w sprawie budowy gazociągu średniego 

ciśnienia w Kamyku o długości ok. 175 m (inwestycja planowana jest na działkach 

prywatnych - rejon ulic Malinowskiego i Żeromskiego): 

- na wniosek Pana Marka Dabiocha - w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej o dł. 

ok. 170 m, w obrębie Kamyk ul. Polna i w obrębie Przybyłów ul. Graniczna: 



- na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, w sprawie zmiany 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego - adaptacji części garażu na magazyn 

dokumentacji w Inspektoracie ZUS w Kłobucku; 

- na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie budowy kontenerowej stacji 

transformatorowej z włączeniem do istniejącej sieci SN oraz budowy linii kablowych nN w 

Kłobucku przy ul. Andersa obręb Zagórze; 

- na wniosek DS Oil Spółka z o.o. - w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej o 

dł. ok. 27 m na terenie działki o nr ewid.: 826/6 w Kamyku (ul. Grunwaldzka). 

4.Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

- na rzecz Parafii Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Libidzy dla zamierzenia 

inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w Libidzy przy 

ul. Kościelnej; 

- na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego 

na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV z włączeniem do sieci SN i nN 

oraz linii kablowych SN i nN w Kłobucku (obręb Zagórze) przy ul. Chodkiewicza; 

- na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla zamierzenia inwestycyjnego 

polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ok. 175 m w 

Kamyku w rejonie ulic Żeromskiego i Malinowskiego. 

5. Starosta Kłobucki, działając w oparciu o art. 22 ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Kłobucka : 

- decyzją z dnia 5 lutego br . ( data otrzymania 22 luty), na wniosek Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego „ ADIMEX" - spółki z o.o. wyraził zgodę 

na zmianę terminu zakończenia rekultywacji gruntów o powierzchni 1,99 ha, po 

eksploatacji złoża taszywa naturalnego LGOTA I z „31 grudnia 2015r." na 

„31 grudnia 2016r." 

- decyzją z dnia 19 lutego 2016r na wniosek Prezesa Zarządu ECOPASR Sp. z o.o. w 

Częstochowie ustalił kierunek rekultywacji gruntów po wyeksploatowaniu złoża 

Lgota 2 o łącznej powierzchni 11,00ha na utworzeniu terenów zieleni rekreacyjnej, 

zgodnie z ustaleniami studium oraz wyznaczył termin wykonania rekultywacji tych 

terenów do   31. 12.2020r. Do rekultywacji gruntów po wyeksploatowaniu złoża 

zobowiązał Prezesa Zarządu ECOPASR Sp. z o.o. w Częstochowie . 

6. Dn. 03. 03.2016r. wpłynął do urzędu wniosek Starosty Kłobuckiego, który  działając w 

oparciu art. 46 ust.l pkt 3 ustawy o odpadach wystąpił o udzielenie informacji o zgodności z 

przepisami prawa miejscowego zamierzenia polegającego na zbieraniu przez firmę ECOPAR 

Sp. z o.o. z Częstochowy odpadów na terenie żwirowni w Lgocie w części zrekultywowanego 

wyrobiska . 

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego . Również przepisy prawa miejscowego obowiązujące na terenie naszej 

gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, jak wynika z informacji 

udzielonej przez p.o. Kierownika Wydziału GOR, nie zawierają w tym zakresie regulacji. 

Z powyższych względów nie zająłem wiążącego stanowiska. Poprosiłem jednakże o 

poinformowaniu o zamiarze rozpoczęcia takiej działalności mieszkańców Lgoty. 
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7. Dn. 14 marca oraz 18 marca br. na wniosek WINDPROJEKT Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, wydane zostały 2 decyzje ustalające warunki zabudowy dla budowy 

kontenerowej stacji rozdzielczo pomiarowej średniego napięcia, stacji rozdzielczej 

średniego napięcia, linii  elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia wraz z 

równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi oraz zasobnikami światłowodowymi, 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowane do realizacji w Kamyku  dla obsługi 

elektrowni wiatrowych. 

Przy tej okazji informuję, że 10 marca do tut. urzędu wpłynęły decyzje wydane 

przez Starostę   Kłobuckiego zmieniające   decyzje wydane w 2010r. i 2011r., 

zmienione w 2012r , którymi   zatwierdzono projekty budowlane i udzielono pozwolenie 

na budowę dla budowy elektrowni wiatrowych w Kamyku. 

Zmianie ulega : 

-wysokość wież ze l03,3m na  95m, 

- średnica rotora z 90m na 86m, 

- rodzaj turbin z turbiny  VESTAS V 90 o mocy 2MW na LEITWIND o mocy 1,0 MW, -

wyeliminowaniu z decyzji zapisu o budowie zjazdu z drogi oznaczonej nr 827/2. 

Od decyzji zmieniających wniesiono odwołania . 

8. Dn. 11 marca br. wpłynął kolejny wniosek WINDPROJEKT Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością o ustalenie warunków zabudowy dla budowy linii 

elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z równolegle umieszczonymi liniami 

teletechnicznymi oraz zasobnikami światłowodowymi i liniami uziemiająco- 

wyrównawczymi, budową kontenerowej stacji rozdzielczo pomiarowej średniego 

napięcia  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowane do realizacji na 

działkach położonych w Kamyku, stanowiących własność osób fizycznych oraz w pasie 

drogi powiatowej oraz drogach transportu rolnego nr840 i 841. 

Zamierzenie planowane do realizacji w celu przyłączenia do krajowego systemu 

elektroenergetycznego elektrowni wiatrowej . 
 

 

 

Podpisała:  

Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej  

i Gospodarki Nieruchomościami  

mgr inż. Alina Jagielska 

 



Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 30.03.2016 r. 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 12.02.2016 r. zostały otwarte oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 

oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśna i Gościniec w Nowej Wsi". 

Postępowanie o zamówienie publiczne było prowadzone zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Do wymaganego 

terminu wpłynęła jedna oferta. W trakcie badania oferty Komisja przetargowa 

stwierdziła niezgodność treści oferty z zapisami SIWZ, co skutkowało jej odrzuceniem. 

W dniu 18.02.2016 r. postępowanie zostało unieważnione. 

2. W dniu 16.02.2016 r. zostały otwarte oferty na wykonanie robót budowlanych 

związanych z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej, 

polegających na dobudowie   13   opraw   oświetlenia   ulicznego   przy   ul.   

Reymonta   w   Kamyku. 

Postępowanie o zamówienie publiczne było prowadzone poza ustawą Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.  

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 9 ofert. Do realizacji niniejszych robót wybrano 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalatorstwo Elektroenergetyczne mgr inż. Jarosław 

Galicki z Częstochowy za kwotę 23 357,70 zł. Umowę podpisano w dniu 29.02.2016 r. 

z terminem realizacji do dnia 31.03.2016 r. 

3. W dniu 16.02.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie poza ustawą Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania pn.: „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa w m. Łobodno - gm. Kłobuck, 

wraz z wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno - 

sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego". Do 

terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 25.02.2016 r. wpłynęło 6 ofert. Cena 

oferty najniższej wynosiła 1 300,00 zł a oferty najwyższej 9 000,00 zł. Po dokonanym 

badaniu ofert uwzględniającym również badanie „rażąco niskiej ceny", do realizacji 

wybrano w dniu 23.03.2016 r. ofertę złożoną przez Pana Pawła Ziembę, prowadzącego 

działalność gospodarczą pn.: Paweł Ziemba Projekty, Kosztorysy, Nadzory w 

Budownictwie z siedzibą: 97-360 Kamieńsk, ul. Sportowa 4. Zaoferowana przez 

oferenta cena wykonania usługi wynosi 1 300,00 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą 

zostało wyznaczone na dzień 30.03.2016 r. 

4. W dniu 17.02.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejącej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej w zakresie dobudowy 13 opraw oświetlenia 

ulicznego przy ul. Reymonta w Kamyku. Postępowanie o zamówienie publiczne było 

prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych. 

Termin składania ofert ustalono na dzień 24.02.2016 r. Do wyznaczonego terminu 

wpłynęły 4 oferty, przy czym jedną wycofano. Ze złożonych ofert najniższą kwotę tj. 



300,00 zł zaproponował Pan Maciej Bogus z Kłobucka. Umowę z inspektorem podpisano 

w dniu 29.02.2016 r. 

5. W dniu 17.02.2016 r. zostało ogłoszone drugie postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie linii elektroenergetycznych 

w trzech miejscowościach Libidza (ul. Biała), Kamyk (ul. Żeromskiego), Kłobuck (ul. 

Wschodnia i Wierzbowa) w zakresie podwieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED. 

Postępowanie było prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Wykonawcy mogli składać oferty na 

poszczególne części zamówienia. Termin składania ofert ustalono na dzień 25.02.2016 r. 

Do wyznaczonego terminu wpłynęły cztery oferty. Zgodnie ze złożonymi ofertami: 

- w Kamyku na ul. Żeromskiego - najniższą cenę tj. 4 723,43 zł zaoferowała firma 

P.P.H.U. ELEKTRYCY s.c. z Lublińca; 

- w Kłobucku na ul. Wierzbową - najniższą cenę tj. 2 452,62 zł zaoferowała firma F.U.H. 

ELWIM Marek Wilk z Kłobucka: 

- w Kłobucku na ul. Wschodnią - najniższą cenę tj. 3.306,24 zł zaoferowała firma F.U.H. 

ELWIM Marek Wilk z Kłobucka; 

- w Libidzy na ul. Białą - najniższą cenę tj. 1 617,45 zł zaoferowała firma F.U.H. ELWIM 

Marek Wilk z Kłobucka; Umowy podpisano w dniu 11.03.2016 r. a termin realizacji 

inwestycji ustalono na dzień 25.04.2016 r. 

6. W dniu 18.02.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego, zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem 

autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy 

Żabiej w Kłobucku". Termin składania ofert ustalono na dzień 29.02.2016 r. Do 

wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty. Ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej 

oferty była wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

niniejszego postępowania, postanowiono niniejsze postępowanie unieważnić. 

7. W dniu 19.02.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego, ponownie zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem 

autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic 

Podleśna i Gościniec w Nowej Wsi". Termin składania ofert ustalono na dzień 02.03.2016 

r. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty. Do realizacji niniejszej usługi wybrano 

firmę ECO ENERGY POLAND z Cieszyna, która zaoferowała wykonanie usługi za cenę 7 

503,00 zł. Umowa zostanie podpisana w dniu 30.03.2016 r. Zakończenie prac projektowych 

ustalono na dzień 30.09.2016 r. 

8. W dniu 22.02.2016 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa w m. Łobodno -gm. 

Kłobuck, wraz z wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno 

- sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego". W 

postępowaniu zostało złożonych 11 ofert. Cena oferty najniższej wynosiła 55 900,00 zł a 

cena oferty najwyższej 123 118,08 zł. Zamawiający przebadał również złożone oferty ze 

względu na „rażąco niską cenę". W dniu 22.03.2016 r. została wybrana oferta 

najkorzystniejsza złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 



Handlowe „EKOINŻBUD" Łukasz Stępień z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 

Krakowskie Przedmieście 56, którego zaoferowana cena wynosi 55 900,00 zł. Termin 

podpisania umowy wyznaczono na dzień 31.03.2016 r. 

9. W dniu 25.02.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego, zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 

zakresie przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na 

dobudowie opraw oświetlenia ulicznego pn.: „Oświetlenie ul. Chodkiewicza w 

Kłobucku". Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 08.03.2016r. Do wyznaczonego 

terminu złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę za cenę 2 249,67 zł zaproponowała 

firma WEGA-SELECT s.c. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 9/31 w Częstochowie. Umowa 

zostanie podpisana w dniu 04.04.2016. Termin wykonania ustalono na dzień 30.06.2016 r. 

10 W dniu 25.02.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego, zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem 

autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej 

do ul. Równoległej w Kłobucku". Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 7.03.2016 

r. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty. Cena oferty najniższej wynosiła 39 360,00 

zł a najwyższej 92 250,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najniższej 

oferty przewyższała kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na wykonanie zamówienia. 

11. W dniu 26.02.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w 

trybie przetargu nieograniczonego, zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego 

wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta w Kłobucku" Termin otwarcia 

ofert ustalono na dzień 09.03.2016 r. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty. Ze 

względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty była wyższa od kwoty, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego postępowania, 

postanowiono postępowanie unieważnić. 

12. W dniu 02.03.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejących napowietrznych linii 

elektroenergetycznych w zakresie dobudowy opraw oświetlenia ulicznego w 

miejscowościach Kłobuck, Libidza, Kamyk. Postępowanie było prowadzone poza ustawą 

Prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

Wykonawcy mogli składać oferty na poszczególne części zamówienia. Termin założenia 

ofert ustalono na dzień 10.03.2016 r. Do wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty. 

Najniższe ceny zaproponował Pan Maciej Bogus z Kłobucka: 
 

- cena za nadzór w Kamyku, ul. Żeromskiego wynosi 100,00 zł; 

- cena za nadzór w Kłobucku, ul. Wierzbowa wynosi 90.00 zł; 

- cena za nadzór w Kłobucku, ul. Wschodnia wynosi 90,00 zł; 

- cena za nadzór w Libidzy, ul. Biała wynosi 70,00 zł. 

Umowy zostały podpisane w dniu 14.03.2016 r. 



13. W dniu 02.03.2016 r. została podpisana umowa na roboty budowlane, dotyczące 

przebudowy szkolnego boiska sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Kłobucku. Wykonawcą został Zakład Remontowo - Budowlany Marian Gołąbek 

z siedzibą w miejscowości Chwostek. Cena wybranej oferty wynosi 536 592,10 zł, 

natomiast termin wykonania zamówienia został określony w datach 28.06.2016 r. - 

27.08.2016 r. 

14. W dniu 11.03.2016 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy robotach budowlanych, dotyczących przebudowy szkolnego boiska 

sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku. Wykonawcą 

została Firma Handlowo - Usługowa KOMAX Robert Chłąd z siedzibą w Kłobucku. 

Cena wybranej oferty wynosi 2.214,00 zł. Postępowanie o zamówienie publiczne było 

prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych. 

15. W wyniku przetargu nieograniczonego, Firma NEON z siedzibą w Częstochowie, 

wykonała dokumentację projektowo-kosztową wraz z audytem energetycznym, dla 

następujących obiektów: 

- budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada nr 6 

- budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej 7 nr 73 

- budynku Domu Nauczycielka w Kamyku przy ul. Szkolnej nr 5. 

Zgodnie z umową, opracowanie zawierało dla każdego z obiektów: 

- projekt budowlany, wraz z projektem wykonawczym, wykonanym w takim zakresie, 

by uzupełniał i uszczegółowiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym 

do realizacji robót budowlanych, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, 

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, 

- audyt energetyczny, 

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

- elementy studium wykonalności. 

Dokonując analizy sytuacji, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

a) wykonawca złożył dokumentację w terminie umownym, 

b) w trakcie standardowej weryfikacji dokumentacji ustalono, że zawiera ona wady, które 

zostały wyspecyfikowane i przedstawione wykonawcy; wykonawca dokonał wymiany 

wadliwych części dokumentacji, składających się na przedmiot zamówienia, 

c) po ponownej weryfikacji stwierdzono, że elementy studium wykonalności nie spełniają 

wymagań stawianych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020; postanowiono więc odstąpić od umowy w części zamówienia, dotyczącej 

sporządzenia elementów studium wykonalności, tym samym wynagrodzenie wykonawcy 

zostanie pomniejszone o cenę wykonania tego opracowania wynoszącą 8.364,00 zł, 
 

d) za kwotę wynoszącą 6.888,00 zł, sporządzenie elementów studium zlecono firmie 

INVESTIS Marcin Sosnowski, z siedzibą w Częstochowie, 

e) w celu osiągnięcia wyższego stopnia dofinansowania inwestycji modernizacji 

energetycznej obu budynków, za kwotę 830 zł zostały przeszacowane kosztorysy 

inwestorskie, 

f) podczas sporządzania elementów studium wykonalności zostały ujawnione nieścisłości, 

wady w merytorycznej sferze opracowania, wykonanego przez firmę NEON, a dotyczące 

audytów energetycznych w powiązaniu z projektem budowlanym i wykonawczym; fakt ten 
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został zgłoszony firmie NEON w trybie gwarancji jakości, efektem czego jest 

uwzględnienie, części zgłoszonych uwag, tzn. wykonawca w dniu 21 marca br wymienił 

wadliwe audyty energetyczne i ponadto dostarczył karty zawierające „efekt ekologiczny 

modernizacji"; wykonawca oświadczył również, że jego opracowanie wykonane jest 

prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g) pozostała część uwag jest więc przedmiotem sporu między zamawiającym, 

a firmą NEON. 

16. W dniu 10.03.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w 

trybie przetargu nieograniczonego, zostało ogłoszone po raz drugi postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa 

oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Żabiej w Kłobucku". Termin otwarcia ofert ustalono 

na dzień 21.03.2016 r. Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta. Trwa badanie oferty. 

17. W dniu 16.03.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w 

trybie przetargu nieograniczonego, zostało ogłoszone drugie postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ul. Cichej od ul. E. 

Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku'*. Termin składania ofert ustalono na 

dzień 29.03.2016 r. Do wyznaczonego terminu zostały złożone 4 oferty. Cena oferty 

najniższej wynosi 39 975.00 zł a najwyższej 110 321,00 zł. 

18. W dniu 18.03.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu 

Termomodernizacja dwóch obiektów szkolnych w Gminie Kłobuck w ramach 

Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL 2007-2013 

pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck. Całkowita wartość projektu wynosi 

1.013.329,90 zł, środki kwalifikowanie projektu wynoszą 1.009.810,43 zł, z czego 

dofinansowanie 52,66% - 531.766,17 zł, a wkład własny 47,34% - 478.044,26 zł.           

Projekt dotyczy termomodemizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku oraz 

budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie. 

Rzeczowa realizacja inwestycji w ramach niniejszego projektu została zakończona w 2010 

r. Zadanie otrzymało również dofinansowanie z WFOSiGW w Katowicach w wysokości 

424.169,50 zł, co zostało ujęte w montażu finansowym i wpłynęło na zmniejszenie 

procentu dofinansowania z UE. 

19. W dniu 22.03.2016 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszono po raz drugi postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego 

wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta w Kłobucku" Termin otwarcia 

ofert ustalono na dzień 31.03.2016 r. 

20. W dniu 24.03.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie audytów powykonawczych 

dla budynków: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku i Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie oraz analizy zbiorczej dla projektu 

„Termomodernizacja dwóch obiektów szkolnych w Gminie Kłobuck". Wykonawcą jest 

firma MP-Projekt z Popowa za kwotę 7.380,00 zł z terminem realizacji do 30.03.2016 r. 

Postępowanie o zamówienie publiczne było prowadzone poza ustawą Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – Wiesława Solska 

 


