Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia XXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 17.05.2016
Sołtys z Lgoty L. Chłąd – poprosił o pisemną informacje na jakim etapie jest
zaprojektowana nowa linia zabudowy Lgota – Biała i czy w tym roku zostanie to
uchwalone.
Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedział, że gmina wystąpiła do biura
projektowego o skorygowanie dokumentacji planistycznej w związku z problemem
związanym z projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego wzdłuż ulicy Jasnogórskiej w Białej. Obecnie czekamy na korektę tego
planu.
Sołtys z Łobodna B. Ziętal – poruszyła następujące sprawy:
- zapytała, na jakim etapie są sprawy związane z realizacją ronda w Łobodnie,
- zapytała, na jakim etapie jest sprawa związana z doświetleniem ulic z funduszu
Sołeckiego,
- zapytała, czy Sołectwo może już się posługiwać nowo nadaną nazwą łącznika jako
ulicy Polnej, jeżeli można poprosiła o wykonanie tabliczki z nazwą tej ulicy.
Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że w kwestii ronda na dzień dzisiejszy nic
się nie zmieniło. Nadal trwają prace projektowe całego odcinka drogi Nr 492 i 491, a
rondo zostanie wykonane w trybie spec ustawy.
W odniesieniu do nadanej nazwy ulicy odpowiedział, że nie zastała jeszcze podjęta
uchwała potwierdzająca nazwę tej ulicy. W kwestii doświetlenia ulic odpowiedział,
że zadania związane z doświetleniem ulic są sukcesywnie realizowane.

Zapytania do zaproszonych gości.
z posiedzenia XXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 17.05.2016
Sołtys z Lgoty L. Chłąd – poprosił Starostę o przekazanie kopii decyzji od Marszałka
Województwa Śląskiego o udzielenie Spółce EKOPAR zgody na przetwarzanie
odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku polegającym na
wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych- wyrobiska po wydobyciu
kruszywa naturalnego ( piasku) na terenie Sołectwa Lgota.
Starosta M. Biernacki – odpowiedział, że nie widział tej decyzji. Natomiast, jeśli taka
decyzja została przesłana zostanie przekazana.
Sołtys Rybnej W. Płuska – w odniesieniu do przydomowych oczyszczalni ścieków
zapytał, czy istnieje możliwość pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Rybnej.
Przytoczył przykład Gminy Przystajń, która na ten cel pozyskała środki zewnętrzne.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jest to temat złożony Gmina Przystajń
skorzystała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego mogą korzystać
tego typu miejscowości, ponadto każda gmina ma inne uwarunkowania. Większa
część Gminy Kłobuck jest w obszarze aglomeracji, a tam gdzie jest aglomeracja nie
można budować przydomowych oczyszczalni ścieków. Co nie znaczy, że poza
aglomeracją, jeśli są stworzone warunki i jest możliwość budowy przydomowych
oczyszczalni takie decyzje są wydawane. Trudno jest dzisiaj odpowiedzieć czy
Gmina wejdzie w taki program i czy będzie się to gminie opłacało. Zaznaczył, że
gdyby była to jedna cała miejscowość wówczas można byłoby taki Program dla
konkretnej miejscowości stworzyć.
Sołtys Rybnej W. Pluska – zapytał czy zostały podjęte działania w kierunku
poszerzenia podjazdu do przejazdu kolejowego na ul. Słowackiego w Kłobucku.
Starosta M. Biernacki – odpowiedział, że przez PKP został zmodernizowany sam
przejazd natomiast z uwagi, że istniejący nasyp po około 70m z każdej strony torów
jest również własnością PKP, poszerzenie jego powinno być w gestii PKP.
Poinformował, że istniejący problem będzie monitowany, ponieważ był on już
poruszony, podczas rozmowy z Przedstawicielami PKP w sprawie modernizacji
różnych innych przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie powiatu.
Sołtys z Kopca A. Rokita – w imieniu mieszkańców poprosiła:
- o wykonanie i ustawienie znaków drogowych oznaczających ulice Parkową od
strony ul. Salezjańskiej oraz ulicę Spacerową od ul. Salezjańskiej z zaznaczeniem
kierunku dojazdu,

- o podanie terminu realizacji wykonania barierek przy przepustach
drogowych ul. Spacerowej i ul. Parkowej,
- o wykonanie drożności przepustów przy ul. Parkowej przy zakręcie koło
ogrodzenia ks. Salezjanów,
- o okoszenie rowów,
- o realizację remontu drogi ulic Spacerowej, Topolowej i ul. Lipowej,
- zapytała, czy została zaplanowana budowa kanalizacji na Kopcu, oraz
jakie zostały podjęte działania w kwestii budowy ropociągu na Kopcu.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że dzisiaj nie może odpowiedzieć odnośnie
kanalizacji czy większych inwestycji, ponieważ nie wie, jaka będzie za rok sytuacja
finansowa gminy. Poinformował, że w tym roku planowana jest realizacja ul.
Strażackiej i zakrętu do mostu w ul. Salezjańskiej. Obecnie trwają prace nad
przygotowaniem dokumentacji, aby móc jeszcze w tym roku przystąpić do
ogłoszenia przetargu z wykonawcą została przeprowadzona rozmowa w celu
przyspieszenia tych prac. Natomiast pozostałe sprawy zostaną przekazane do
ZDiGK celem ich wykonania.
Radny A. Tokarz – poprosił o wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania:
- przy ul. Wyszyńskiego na prywatnym terenie odpowiednio oznakowanym
naprzeciwko szpitala utrudniającego wyjazd z garaży,
- nieprawidłowego parkowania na ul. Wyszyńskiego od strony ul. 11 Listopada koło
kwiaciarni gdzie zaparkowane samochody petentów kwiaciarni stwarzają duże
niebezpieczeństwo dla przechodniów zmuszając ich do zejścia na jezdnię,
- udrożnienie przejezdności ul. Baczyńskiego w godzinach szczytu, kiedy rodzice
przywożą i odwożą dzieci do szkoły. W rozwiązaniu tego problemu
zaproponował rozważenie możliwości dla rodziców wjazdu i wyjazdu na teren
szkoły od strony ul. 11 Listopada.
Komendant KPPZ. Legodziński – odpowiedział, że problem ulicy Wyszyńskiego i ul.
Baczyńskiego jest znany od dawna w rejon tych ul. zostaną skierowane patrole
policji. Problem ul. Wyszyńskiego istnieje od 2003 roku. W roku 2010 była rozważana
propozycja przebudowy tej drogi na jednokierunkową z możliwością wydzielenia
jednego pasa na miejsca parkingowe. W odniesieniu do nieprawidłowego
parkowania w obrębie garaży odpowiedział, że jest to naganne zachowanie, a jeśli
zostanie dokonane zgłoszenie przez Policje zostaną podjęte czynności i taki kierowca
zostanie ukarany.
Radny A. Tokarz – zaproponował zamontowanie koło kwiaciarni kilku słupków.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że jest to ciasna ulica,
zamontowanie słupków spowoduje jej dodatkowe zawężenie o około 0,5 m.

Sołtys Brody Malina A. Świąć – w imieniu mieszkańców poprosiła:
- o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Pogodnej i Wolska Polskiego.
- poinformowała o pojawieniu się na terenie Sołectwa Brody Malina dużej ilości
dzików i lisów powodujących duże szkody w gospodarstwach,
- poprosiła o wykoszeniu trawy na placu zabaw.
Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedziała, że problem związany ze
zwierzyną leśną zostanie przekazany do właściwego Koła Łowieckiego.

Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia XXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 17.05.2016
Radny A. Tokarz – w imieniu mieszkańców z ul. Wodociągowej Nr 11 poprosił o
zorganizowanie pomieszczenia, w którym mogłyby być przechowywane rowery,
oraz budowę małej piaskownicy.
Radny M. Strzelczyk – poprosił o informację odnośnie możliwości uzyskania
dofinansowania do wapna nawozowego wykorzystywanego do wapnowania pól.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie zna takiej oferty.
Radny W. Dominik – poruszył następujące sprawy:
- zapytał jak na terenie Gminy Kłobuck przebiega realizacja programu 500Plus
- w odniesieniu do organizowanych przez MOK przedstawień adresowanych do
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym poinformował o sugestii jednego z
rodziców 3 latka w który uważa, że dziecko w tym wieku nie jest wstanie
wytrzymać 1,5 godzinnego przedstawienia. Zaznaczył, że problem polega na tym,
że jeśli dziecko nie uczestniczy w przedstawieniu musi pozostać pod opieką
rodziców, ponieważ w tym czasie przedszkole nie świadczy usług opiekuńczych.
- poprosił o podanie powodu odwołania koncertu A. Lipnickiej.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że koncert A. Lipnickiej został odwołany z
powodu niskiej frekwencji. W odniesieniu do przedszkolaków odpowiedź zostanie
udzielona po rozeznaniu sprawy.
Kierownik GOPS T. Duraj Suchańska – w odniesieniu do Programu 500 Plus
odpowiedziała, że wnioski przyjmowane są na bieżąco obecnie dziennie spływa
około 20 wniosków. Na dzień dzisiejszy złożonych zostało około 1.450 wniosków, z
czego zrealizowanych zostało 424. Natomiast na realizację Programu 500Plus została
wydana kwota ponad 500.000,00zł. Zaznaczyła, że wnioski rozpatrywane są zgodnie
z datą złożenia poczynając od dnia 01.04.2016r.
Radna D. Kasprzyk – poprosiła o naprawę ul. Witosa oraz o budowę odcinka
chodnika przy szkole.
Radna E. Kotkowska – poruszyła następujące sprawy:
- zapytała, jaka jest realna szansa budowy kanalizacji w ulicy Kasztanowej i jakie
kryteria powinny być spełnione oraz w jakim miejscu przewidziana byłaby
lokalizacja przepompowni.
- poprosiła o zabudowanie wiaty przystankowej na ul. Staszica w Kłobucku.
- w kwestii uatrakcyjnienia terenów przeznaczonych do „ rodzinnego spędzania

czasu” zaproponowała, zamontowanie na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku
betonowych wolnostojących dodatkowych urządzeń cieszących się ogromną
popularnością w innych miastach takich jak: piłkarzyki, stoły do szachów czy stoły
do gry w tenisa ( ping-ponga).
- w odniesieniu do informacji przedstawionej na posiedzeniu Komisji Edukacji przez
Dyrektora ZEAOS dot. naboru dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych.
Dbając o dobro naszych nauczycieli i zagospodarowanie „ wolnych „ nauczycieli z
odpowiednim przygotowaniem i kwalifikacjami – z uwzględnieniem sytuacji
budżetowej naszej gminy zaproponowała rozważenie możliwości:
- maksymalnego zmniejszenia ilości dzieci w każdym oddziale szkół
podstawowych celem zapewnienia jak najbardziej zindywidualizowanego
podejścia do uczniów co pozytywnie wpłynie na ich rozwój,
- wprowadzenia podziału klas m.in. na lekcjach w/f i przedmiotach z języka obcego,
- wprowadzenia dodatkowych kół zainteresowań dla uczniów wszystkich klas,
- konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niektórych
dysfunkcjach- zgodnie z obecną litera prawa.
- możliwości zatrudnienia ( spośród zwalnianych nauczycieli) w szkołach , przy
których mają powstać wielofunkcyjne boiska sportowe animatora sportu ( np. w
części etatu przy każdej ze szkół, co umożliwi korzystanie z tych boisk przez
dzieci i młodzież z okolicznych osiedli także w godzinach popołudniowych, a
przede wszystkim w weekendy. Dzięki temu rozwiązaniu stworzymy szansę na
spędzenie czasu wolnego w godziwych warunkach i zapewnimy jeszcze lepsze
wykorzystanie bazy sportowej w gminie,
- zagospodarowanie kadry pedagogicznej z nauczaniem wczesnoszkolnym w
placówkach przedszkolnych, gdzie z pewnością jest potrzeba wsparcia z uwagi na
znacznie większą ilość dzieci zapisanych i pozostających w przedszkolu ( 6 latki),
- zatrudnienie zwalnianych nauczycieli w żłobku,
- udzielenia pomocy w przekwalifikowywaniu w / uzupełnianiu kwalifikacji
zawodowych przez nauczycieli zainteresowanych kontynuacją kariery w branży
oświatowej na terenie Gminy Kłobuck. Dofinansowanie kształcenia
mogłoby nastąpić ze środków unijnych, środków własnych gminy lub z
Krajowego Funduszu Społecznego.
- poprzez dokonanie szczegółowej analizy zatrudnienia nauczycieli i
„pouzupełniania” etatów zwalnianymi pracownikami.
- oraz podjęcia innych niezbędnych działań zapobiegających utracie zatrudnienia
przez nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kłobuck.
- zapytała, jakie są realne szanse, na powstanie żłobka w Kłobucku,
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej poinformował, że
z uwagi, iż gmina otrzymała propozycję zmiany aglomeracji, co wiązało się z
poszerzeniem terenu i wyznaczeniem dla tej powierzchni terminu wykonalności do
końca 2017r. została podjęta decyzja o wykonaniu analizy, czy ulice objęte

aglomeracją będą spełniały wskaźnik 120 mieszkańców na km i czy przez
mieszkańców zostanie zadeklarowana chęć przyłączenia nieruchomości do
kanalizacji sanitarnej. Okazało się, że teren poddany analizie nie osiąga wskaźnika,
co zdyskwalifikowało gminę do otrzymania dofinansowania. Wobec powyższego
gmina zrezygnowała z powiększenia terenu objętego aglomeracją. Niemniej jednak,
jeśli będą odcinki, które będą spełniały wymagany wskaźnik poza aglomeracją
gmina będzie korzystała z innych funduszy.
W kwestii uatrakcyjnienia terenów przeznaczonych do „ rodzinnego spędzania
czasu” odpowiedział, że z uwagi na bliskość zabudowy wielorodzinnej,
uatrakcyjnienie terenów planowane jest na terenie OSiR poprzez urządzenie
ogólnodostępnego centrum rekreacji, jak również na terenie parku, gdzie
zaplanowane mamy siłownie napowietrzne i ewentualne elementy zabawowe, co
nie znaczy, że na poszczególnych osiedlach, gdzie są place zabaw nie będą one
rozbudowywane Przytoczył przykład Osiedla Nr 1, gdzie zaplanowano rozbudowę
placu zabaw o dodatkowe elementy, na których zakup została przeznaczona część
środków finansowych będących w dyspozycji tego osiedla.
Natomiast nie była rozważana możliwość wprowadzenia zaproponowanych
elementów na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku, ponieważ ich wprowadzenie byłoby
bardzo trudne z uwagi, iż jest to miejsce różnych spotkań i eventów ponadto jest
wniosek, aby na Rynku powstała kawiarenka letnia i fontanna. Niemniej jednak
wszystko jest w gestii Konserwatora Zabytków.
W odniesieniu do szkół odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie
analizowania arkuszy i prowadzenia rozmów w szkołach starając się w miarę
delikatnie podchodzić do tego tematu. Zaznaczył, że mówiąc dzisiaj o 9 etatach to
każdy etat to jest kwota 100.000,00zł. Natomiast, jeśli zostanie utrzymana ta kadra to
w budżecie będzie mniej o około 1mln zł. Ponadto jest jeszcze dodatkowy problem,
ponieważ mamy Wyrok Sądu przywracający do pracy nauczyciela, a którego nie
chcą rodzice ani żaden dyrektor szkoły, a nie można takiego nauczyciela zwolnić.
Zmiana ustawy dotycząca tzw. godzin karcianych powoduje, że w niektórych
gminach został wprowadzony 40 godzinny tydzień pracy (świetlic, bibliotek i zajęć
poza lekcyjnych). Dlatego też uważa, że również powinniśmy zastanowić się nad
zwiększeniem pensum w stosunku do tych nauczycieli, którzy nie mają obowiązku
przygotowywania się do lekcji, czy sprawdzania klasówek tym bardziej, że są
postulaty, aby został wydłużony czas pracy świetlic. Ponadto Ustawa likwidująca
obowiązek pójścia do szkół sześciolatków powoduje, że w kilku szkołach nie będzie
klas pierwszych, a w niektórych zaczyna się początek klas elitarnych. Wspólnie z
Dyrektorem gimnazjum podjęte zostały działania w kierunku utworzenia klas
sportowych w celu propagowania sportu. Rozważana jest możliwość podziału
bardziej licznych klas lekcji w/f i czy języka obcego. Ponadto pracując nad kolejnym
rokiem szkolnym ograniczamy nadgodziny nauczycielom mających ich dużo
poprzez przesunięcie ich nauczycielom, którym brakuje godzin. Chodzi o to, że
lepszym rozwiązaniem jest mieć pracę przy mniejszej liczbie godzin niż nie mieć jej
wcale. Uważa, że dzisiaj musimy ograniczyć liczbę godzin by móc przygotowywać

nauczycieli do ewentualnej zmiany angaży poprzez ograniczenie etatu bądź w
najgorszym przypadku zwolnienia,
co jest podyktowane rozsądnym
gospodarowaniem środkami publicznymi. Mając potężne inwestycje w 4 szkołach te
inwestycje powinny być pokryte z wypracowanych oszczędności w oświacie, bo jeśli
pójdziemy w drugą stronę za chwilę inwestycje nie będą możliwe do zrealizowania,
a kolejne nie będą miały szans realizacji. Dlatego też mamy dylemat czy stwarzać
warunki optymalne dla uczniów pod względem infrastruktury czy poprzez
tworzenie elitarnych klas zapewnić pracę wszystkim nauczycielom. Uważa, że tą
kadrę, którą mamy trzeba pielęgnować, dokształcać poprzez podnoszenie ich
kwalifikacji, aby warunki nauczania były dużo wyższe. Natomiast, co do
animatorów uważa, że animatorem nie musiałby być nauczyciel, bo nie jest to zajęcie
typowo edukacyjne ponadto karta nauczyciela nie jest dobrym rozwiązaniem przy
tego typu zatrudnieniu, gdyż taki animator może zostać zatrudniony na umowę
zlecenie, czy umowę o pracę. Przytoczył przykład zatrudnionego na Orliku
animatora, który nie będąc nauczycielem tylko instruktorem sportu doskonale sobie
radzi z pracą z młodzieżą. W kwestii żłobka odpowiedział, że zaproponowane
rozwiązanie jest realizowane. Obecnie zostało dokonane wewnątrz ZEAOS
przesunięcie środków na wykonanie projektu żłobka. Po wykonaniu projektu
zostanie podjęta decyzja, do jakiego funduszu zostanie zgłoszone zadanie na jego
dofinansowanie.
Natomiast uchwała dotycząca sprzedaży lokalu, która została wycofana z porządku
obrad sesji stwarza możliwość przekazania tego mieszkanie osobie opuszczającej
lokal, który zostanie zaadoptowany dla żłobka.
Kierownik Wydziału IR W. Solska – w uzupełnieniu do zbieranych deklaracji
odnośnie przyłączenia się kanalizacji sanitarnej dodała, że ta czynność była
poprzedzona analizą osób zameldowanych na danej ulicy. Na ulicy Kasztanowej
według zameldowania wskaźnik wychodził 76 % mieszkańców na km. Natomiast z
zebranych deklaracji wskaźnik był niższy i wynosił 38,77% mieszkańców na km., a z
ul. Stawowej i Zakrzewskiej przy ciągłej zabudowie wskaźnik wg zameldowania
wynosił 106 mieszkańców na km, a według zebranych deklaracji 88 mieszkańców na
km.
Radna E. Kotkowska – poprosiła o sprostowanie informacji, że nauczyciele zarabiają
po 100.000,00zł rocznie, bo nauczyciel średnio zarabia 3.500,00zł.
Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że nie powiedział, że nauczyciele zarabiają
100.00,00zł rocznie tylko, że tyle kosztują, co jest subtelną różnicą przez ZEAOS
policzone zostały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednego nauczyciela
przez gminę. Zwrócił uwagę, że nie można patrzeć przez pryzmat pensji, ponieważ
trzeba mówić o pochodnych, (trzynastkach oraz o pełnym socjale, który niektórzy
nauczyciele otrzymują w kliku szkołach, dodatek jednorazowy i mieszkaniowy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – poruszył następujące sprawy:
- w celu udrożnienia dojazdu do Gimnazjum i urzędu zaproponował pozostawienie
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokra dwukierunkowej, a na odcinku obok Gimnazjum
wyznaczyć dodatkową ulicę jednokierunkową umożliwiająca wyjazd z
tego terenu na ul. Rómmla.
- w imieniu mieszkańców poprosił o wystąpienie do firmy o wzmocnienie
wytrzymałości worków przeznaczonych na odpady.
- poprosił o dokończenie wymiany bardzo zniszczonych przez rdzę słupów
oświetleniowych przy ul. Zamkowej w Kłobucku.
- zaproponował, aby gmina w związku ze zmianą ustawy oświatowej wystąpiła
pismem do Ministerstwa Edukacji z zapytaniem czy zostało przewidziane
zwiększenie kwoty subwencji oświatowej.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do wiaty przystankowej odpowiedział, że
przez ZDW w Katowicach została wyrażona zgoda na posadowienie wiaty
przystankowej na ul. Staszica w Kłobucku. Wiata zostanie ustawiona po jej
zakupieniu przez ZDiGK.
W kwestii udrożnienia ul Bohaterów Bitwy pod Mokrą poinformował, że będzie
zachodziła konieczność przeprowadzenia rozmów ze Wspólnotą mieszkaniową,
ponieważ nie wyobraża sobie, aby droga przebiegała przez teren szkoły.
W nawiązaniu do oświetlenia ulicznego odpowiedział, że oświetlenie planowane jest
do wymiany.
Radny A. Tokarz - poruszył następujące sprawy:
- zapytał, jakie przez MOK zostały poniesione koszty w związku z promocją i
rezygnacją koncertu A. Lipnickiej.
- poprosił o rozważenie koncepcji budowy garaży przy ul. Topolowej w Kłobucku.
- zapytał, jakie są możliwości urządzenia wjazdu i wyjazdu od strony 11 Listopada
na teren Sz. P nr 1 w Kłobucku.
- w odniesieniu do OSiR poinformował brakującej furtce w ogrodzeniu od strony
rzeki, której brak nie zabezpiecza terenu OSiR. Zapytał, jakie są plany związane z
wykorzystaniem zakupionych domków drewnianych.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że placówka MOK nie poniosła żadnych
kosztów związanych z odwołaniem koncertu A. Lipnickiej, ponieważ plakaty zostały
dostarczone przez menadżera, a koncert został przełożony na inny termin, a
zakupione bilety osoby będą mogą zachować na termin, który zostanie wyznaczony.
W kwestii garaży odpowiedział, że propozycja zostanie przeanalizowana.
W nawiązaniu do anonimowych wpisów umieszczanych na jednym Portali
poinformował, że remont sali lustrzanej tzw. kameralnej wykonywany jest na koszt
gminy, natomiast remont gabinetu dyrektora MOK wykonywany jest ze środków
prywatnych pani dyrektor na, co została wyrażona zgoda.

Radna D. Kasprzyk- poruszyła następujące sprawy:
- przypomniała o możliwości udostępniania w dni targowe parkingi przy Sz.P Nr 2
w Kłobucku
- w celu poprawy wizerunku terenu wokół urzędu zaproponowała posadzenie
kwiatów na jeszcze nie zagospodarowanym terenie jak również na trawniku od
strony MOK lub przeznaczeniu go na dodatkowe miejsca parkingowe
- w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej E. Kotkowskiej odnośnie zagospodarowania
nauczycieli, których etaty prawdopodobnie nie zostaną utrzymane. Przypomniała,
że przez gminę został zakupiony samochód przeznaczony do przewozu dzieci
niepełnosprawnych, z których część jest dowożona do szkół w Częstochowie.
Zapytała, czy była rozważana możliwość utworzenia takiego oddziału
dla dzieci niepełnosprawnych na terenie naszej gminy, aby środki związane do
dowozem dzieci do Częstochowy pozostały w gminie i w tym oddziale mogliby
zostać zatrudnieni nauczyciele, którzy podnieśliby swoje kwalifikacje w
stosownym kierunku. Ponadto do takiego oddziału byłyby dowożone dzieci z
terenu całej gminy, a subwencja, która obecnie idzie za tymi dziećmi do
Częstochowy pozostałaby również w gminie.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do parkingu przy szkole Nr 2
poinformował, że parking mógłby być udostępniony tylko w soboty. Natomiast
udostępnienie terenu szkoły w sobotę i uporządkowania terenu po zamknięciu
parkingu wiązałoby się z zatrudnieniem pracownika. W kwestii poprawy wizerunku
terenu wokół urzędu przypomniał, że przymierzamy się do termomodernizacji
budynku urzędu, co będzie wiązało się przygotowaniem projektu
zagospodarowania całego terenu wokół budynku łącznie ze skarpą i terenem przy
sali sesyjnej. Natomiast to nie znaczy, że w tym roku nie mogą być dokonane pewne
nasadzenia kwiatów.
Natomiast, jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne poinformował, że propozycja
utworzenia placówki byłaby trudna do zrealizowania, ponieważ są to dzieci w
różnym wieku i o różnych schorzeniach. Ponadto jest to decyzja rodzica, gdzie
posyła swoje dziecko. Zaznaczył, że na terenie Łobodna jest przedszkole, do którego
dowożone jest część dzieci przez gminę. Niemniej jednak znaczna część rodziców
decyduje się na pobieranie dofinansowania na dowóz dzieci z gminnych środków.
Zwrócił uwagę, że rodzina wnioskująca o zakupu takiego auta po dwóch tygodniach
zrezygnował z dowozu naszym transportem swojego dziecka. Zaznaczył, że taka
placówka powstała na Hutce, która zapewnia dowóz w ramach otrzymywanej
subwencji, więc dobrym rozwiązaniem dla gminy byłoby, gdyby dzieci dowożone
do Częstochowy uczęszczały do tej placówki wówczas gmina nie ponosiłaby kosztu
związanego z dowozem.
Radna B. Błaszczykowska – zapytała, na jakim etapie są prace związane z budową
ścieżki rowerowej Kłobuck – Wręczyca. W nawiązaniu do parkingi przy Sz.P nr 2
poinformowała, że w środy na tym parkingu parkuje większość osób

przyjeżdżających na rynek, a nauczyciele z braku wolnego miejsca zmuszeni są do
parkowania na boisku szkolnym lub na parkingu przy ul. Szkolnej. Przyznała, że
udostępnienie w soboty parkingu wiązałoby się z zatrudnieniem dodatkowej osoby
do pilnowania terenu szkoły na którym znajduje się plac zabaw.
Radny T. Wałęga – poruszył następujące sprawy:
- zapytał, czy Prezydent Częstochowy K. Matyjaszczyk zwracał się do Burmistrza z
prośbą o wsparcie akcji przywrócenia województwa częstochowskiego.
- w nawiązaniu do unormowania sytuacji na ul. Rómmla na wysokości bloków Nr 33
poinformował, że dzięki interwencji zdenerwowanych mieszkańców tych bloków
pojawiło się ogrodzenie, które spowodowało konieczność przesunięcia osób
handlujących w kierunku targowiska. Zaznaczył, że będąc mieszkańcem bloku
przy ul. Przechodniej sąsiadującego z gimnazjum widzi, że osoby handlują
poza terem targowiska, a na terenie targowiska pozostają niewykorzystane wolne
miejsca. Poprosił o unormowanie sytuacji z pozostałym terenem, bo mimo, że
udało się rozwiązać problem terenu na wysokości bloków Rómmla 33 to trochę
dalej pozostało jeszcze kilku handlujących, których należy jeszcze przesunąć w
kierunku targowiska.
Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że Prezydent Częstochowy nie zwracał się
z prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Zastanawia się czy takie akcje są korzystne dla
gminy. Natomiast, jeśli pojawi się taka prośba zostanie ona przedstawiona Radzie.
Osobiście stara się być jak najdalej od polityki.
W kwestii przesunięcia miejsc handlowych poinformował, że w ostatnim czasie w
gazecie prawnej ukazała się interpretacja, że gmina ma prawo do ustalenia innych
stawek opłaty targowej poza obrębem targowiska, co mogłoby być rozwiązaniem, bo
stawki byłyby o tyle wyższe, że osoby handlujące poza targowiskiem zmuszone
byłyby do zajęcia miejsc wolnych na targowisku. Niemniej jednak ma nadzieję, że po
modernizacji targowiska istniejący problem od lat zostanie całkowicie rozwiązany.
Radny A. Sękiewicz – zapytał czy znana jest wstępna data rozpoczęcia rewitalizacji
targowiska miejskiego w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w tym roku w budżecie została na ten
cel zapisana kwota 600.000,00zł, a w przyszłym roku kwota 2.400.000,00zł. Odbyło
się pierwsze spotkanie zespołu projektowego ds. projektu, na którym zostały
ustalone pewne rzeczy. Obecnie czekamy na rozporządzenie dotyczące Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwestii targowisk z uwagi, że nie mamy
wytycznych dotyczących konkretnej ilości miejsc zadaszonych, które pozwalałyby na
uzyskanie dofinansowania. Projekt można dopiero sfinalizować po dostosowaniu go
do wymogów nowego programowania. Zwrócił uwagę, że poprzednie
programowanie zakładało dodatkowy element poza targowiskiem i było z innego
programowania, więc elementy placu zabaw, miasteczka drogowego, które były

konieczne w tym programie są w tym wręcz przeciwnie, ponieważ jest to program
typowy dla stworzenia miejsc do handlu płodami rolnymi, w którym zostanie
wyznaczona część dotyczące sprzedaży płodów rolnych z wyznaczoną ilość
stosownych miejsc zadaszonych, gdzie proporcje miejsc zadaszonych muszą być
precyzyjnie wskazane w wytycznych do Programu. Na spotkaniu zespołu poruszona
została kwestia podzielenia realizacji zadania na dwa lub trzy etapy oraz
zaprojektowania jako zabezpieczenia muru oporowego skarpy od strony
Gimnazjum, co spowodowałoby fizyczne poszerzenie terenu. Za zasadne uważa
zaprojektowanie oświetlenia na targowisku, ponieważ targowisko nie może być
nieoświetlone w okresie zimy, kiedy w godzinach rannych jest jeszcze ciemno,
ponadto targowisko poza dniami targowymi będzie spełniało funkcję parkingu.
Zaznaczył, że zostanie również zorganizowane spotkanie z kupcami, którzy mają z
nami podpisane umowy na dzierżawę stanowisk, aby dzierżawcy parcypowali w
części kosztów modernizacji tego targowiska, ponieważ w ten sposób zostaną dla
nich stworzone miejsca pracy. Zwrócił uwagę, że jeszcze w tym roku zostaną już
poczynione pewne prace z uwagi na wygasającą ważność pozwolenia na budowę.
Radny J. Soluch - zapytał, czy prawdą jest, że przy projektowaniu budowy drogi
Częstochowa – Działoszyn powstanie rondo w Białej, Miedźnie, Kamyku i Łobodnie
Ponowił wniosek o ustawienie na ul. Szkolnej jadąc od Kamyka tablicy kierunkowej
na Łobodno informującej o możliwości wjazdu w ul. Kochanowskiego będącej dobrą
obwodnicą objazdu centrum Kłobucka.
Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że możliwość ustawienia tablicy
kierunkowej zostanie sprawdzona przez ZDiGK. W kwestii rond odpowiedział, że
trudno się wypowiadać odnośnie propozycji budowy ronda w Miedźnie niemniej
taka koncepcja została zgłoszona jednakże realność jego wykonania jest
najtrudniejsza, gdyż zachodziłaby konieczność wyburzenia minimum dwóch
budynków, co znacznie podniosłoby koszty. Podobna sytuacja jest w Kamyku, gdzie
rondo się nie wrysowuje z uwagi na brak miejsca i też zachodziłaby konieczność
wyburzenia jednego budynku ( sklepu). Zaznaczył, że dużo łatwiejsza sytuacja jest w
Łobodnie, jeśli chodzi o skrzyżowanie ul. Brzeźnickiej z drogą wojewódzką i ul.
Nadrzeczną, gdyż tam nie zachodzi konieczność dokonania wyburzeń. Jeśli chodzi o
główne skrzyżowanie z ul. Strażacką i dróg wojewódzkich tam będzie zachodziła
konieczność wejścia w teren, który obecnie został sprzedany przez właściciela i jest
nowy nabywca (uchwała została wycofana z porządku obrad sesji z uwagi, że stała
się bezprzedmiotowa). Natomiast w Białej jest realna szansa na powstanie ronda,
gdyż nie ma żadnych wyburzeń. Dodał, że w dniu dzisiejszym pani kierownik
Drożdzińskiej została przekazana propozycja minimalnej zmiany wybranej już
koncepcji, której propozycja wpłynęła już po spotkaniu, a została złożona przez
właścicieli posesji przy ul. 3 Maja, aby na jednym z zieleńców został zaprojektowany
parking, co było salomonowym wyjściem pomiędzy pozostawieniem zieleńców, a
stworzeniem kilkunastu dodatkowych miejsc parkingowych.

Radny A. Nowak – zaproponował przeniesienie organizowanych imprez do
zabytkowego parku na Zagórzu przy ul. Zamkowej, co przyczyniłoby się do
odtworzenie danej atmosfery jak tam była podczas organizowanych imprez.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przeniesienie organizacji imprez do
parku jest raczej niemożliwe, ponieważ zachodziłaby konieczność przeznaczenia
znacznych środków na przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu i musiałaby
zostać wydana zgoda na dokonanie przycinki drzew, których gałęzie są stare i w
niektórych miejscach są uszkodzone, więc zagrażają bezpieczeństwu.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie zorganizowania festynu w parku przy OSiR .
Osobiście uważa, że Rynek Jana Pawła II w Kłobucku nie jest złym miejsce do
organizowania takich eventów i nie słyszał, aby skarżył się któryś z mieszkańców.
02.2014Uważa, że mieszkańcy mają świadomość mieszkania w pobliżu tego miejsca
ponadto czerpią zyski dzierżawiąc pomieszczenia na działalność gospodarczą
głównie związaną z ventami. Natomiast chcąc odciążyć Rynek Jana Pawła II w
Kłobucku planowane jest przeniesienie w okresie letnim części imprez na Zakrzew,
aby Zakrzew zaczął żyć innym rytmem i innymi wydarzeniami.
Radna U. Bugaj – zapytał, jakie są działania urzędu w kierunku zobowiązania
pozostałych mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, którzy jeszcze
nie dokonali tego podłączenia.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że mimo, że został osiągniętych wynik
ekologiczny pozostało jeszcze sporo budynków nie podłączonych do kanalizacji
sanitarnej. Dlatego też zostały podjęte działania poprzez wysyłanie pism
monitujących i kontrole, ponadto właściciel wzywani są do okazywania ilości
dokonywanych wywozów nieczystości.
Radna E. Kotkowska- poruszyła następujące sprawy:
- w nawiązaniu do projektu przebudowy ul. 3 Maja w Kłobucku zapytała, w jakim
trybie mogą być jeszcze wniesione pewne poprawki i postulaty mieszkańców do
projektu, ponieważ są zgłaszane przez mieszkańców jeszcze inne propozycji
urządzenia zjazdów i przejazdów na terenach zielonych przy pomniku Matki
Polki.
- zapytała, czy zostało przekazana kwota 4.000,00zł na dofinansowanie budowy
windy, o które wnioskował Ośrodka Rehabilitacji Wychowawczej na Hutce, jeśli
zostały to czy winda została już wybudowana.
- zapytała na jakim etapie postępowania jest rozpatrywanie skargi na Dyrektora
MOK w Kłobucku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że w sprawach
różnych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostanie przestawione
stanowisko dotyczące tej skargi.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że o terminie konsultacji w sprawie
projektu przebudowy ul. 3 Maja zostali powiadomieni wszyscy mieszkańcy tej ulicy,
ponadto takie ogłoszenie zostało umieszczone na stronach internetowych urzędu
miejskiego jak również w prasie lokalnej. Zwrócił uwagę, że zgłaszany postulat był
omawiany na spotkaniu niemniej jednak problem polega w tym, że jest to kategoria
drogi wojewódzkiej, więc musi być drożna dla wszystkich kategorii pojazdów.
Pozostawienia zjazdu w jednym kierunku podyktowane został tym, że nikt nie
mógłby zabronić, aby TIR zmienił kierunek jazdy, co byłoby w tym przypadku
niemożliwe. Poinformował, że zostaną przeprowadzone rozmowy dotyczące
wyłączenia łącznika z ruchu TIR-ów, aby istniała możliwość pozostawienia dwóch
pasów jezdni. Przypomniał, że również był postulat, aby w tym miejscu urządzony
został chodnik. Niemniej jednak przy drodze wojewódzkiej przejście dla pieszych
może być nie częściej, niż co 400m., więc nie ma możliwości wyznaczenia trzeciego
przejścia dla pieszych. Dlatego też została zaproponowana propozycja
pozostawienia tego miejsca na zasadzie wybrukowanego pasa umożliwiającego
przejście pieszym na własne ryzyko nie koniecznie po jezdni. Zaznaczył, że postulaty
nie mogą być wnoszone przez każdego mieszkańca w każdej chwili. Konkretny
postulat został złożony przez drogowca z podpisami właścicieli posesji. Niemniej
jednak też nie ma gwarancji, że ten wariant przez projektantów zostanie
uwzględniony. W odniesieniu do dofinansowania budowy windy odpowiedział, że z
tego, co pamięta środki zostały już przekazane niemniej jednak dość długo
czekaliśmy na podpisanie porozumienia na podstawie, którego można było
przekazać dofinansowanie. Niemniej jednak nie mamy informacji czy ta inwestycja
została zrealizowana.
Radna B. Błaszczykowska – poprosiła o informacje odnośnie ścieżki rowerowej
Wręczyca Kłobuck
Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że w sprawie projektu przebiegi ścieżki
rowerowej odbyło się spotkanie, na którym jako stronie Gminie Kłobuck został
przekazany przez PKP projekt porozumienia w sprawie poniesienia nakładów na
wyremontowanie wiaduktu. Obecnie porozumienie jest w analizie Radcy Prawnego.
Problem polega w tym, że projekt porozumienia nakłada na gminę obowiązek
wyremontowania wiaduktu bez względu czy ścieżka rowerowa powstanie.
Zaznaczył, że remont wiaduktu przez gminę byłby możliwy pod warunkiem, że
koszt remontu wiaduktu będzie kosztem kwalifikowanym całego zadania tzn., że
dofinansowaniem zostałaby objęta również jego przebudowa, gdzie zalecenia są
duże i dotyczą m.in. (wykonanie buforów, oświetlenia wiaduktu i rocznego
sprawozdania ze stanu technicznego tego obiektu. Ponadto wyremontowanie

wiaduktu może być zlecone przez PKP firmie specjalistycznej wykonującej już takie
prace na obiektach PKP, co automatycznie podwyższa koszty, bo takich firm nie jest
dużo i gmina nie ma swobody wyboru wykonawcy. Dzisiaj trudno jest
odpowiedzieć czy to jest korzystne dla gminy gdyż podpisanie porozumienia jest
wiążące dla gminy, a może się okazać, że koszt realizacji ścieżki rowerowej przez
Gminę Kłobuck kilkakrotnie przekroczy koszty poniesione przez innych partnerów.
Dodał, że również na koszt gminy będzie zachodziła konieczność zorganizowania
połączenia punktu startowego z miastem i Zakrzewem, ponieważ punkt startowy
jest od strony Waleńczowa na Prażakach.
Radny M. Wojtysek – zapytał, czy został już wyłoniony wykonawca na
przegotowanie projektu przebudowy ul. Prusa i Witosa w Łobodnie oraz
podziękował za przystąpienie do rozwiązania istniejącego od lat problemu
wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że do rozpisania przetargu na wykonanie
projektu przystąpimy po ustaleniu ostatecznego zakresu projektu w zakresie
możliwości odprowadzenia wód, ponieważ jeśli nie będzie możliwości
odprowadzenia wód opadowych do istniejącego kanału burzowego w drodze
wojewódzkiej wówczas będzie zachodziła konieczność odprowadzenia wody do
rzeki kanałem poprzez drogę wojewódzką. W odniesieniu do przystąpienia do
rozwiązania sprawy dotyczącej wynagrodzeń odpowiedział, że jest to krok do
przodu, aby rozregulowane sprawy związane z zróżnicowaniem wynagrodzeń
pracowników niepedagogicznych z czasem zostały zniwelowane. Zaznaczył, że w
skali przyszłego roku dla budżetu jest to kwota ponad 200.000,00zł. Na zmianę
zostały przesunięte środki, ale to przez Dyrektorów będą zawierane aneksy, więc
ważne jest, aby aneksy przez dyrektorów były zawierane zgodnie z naszymi
wytycznymi i założeniami.
Radna E. Kotkowska – rozumie, że pracownicy obsługi, będą mieli, co miesiąc
doliczane 100,00zl do minimalnego wynagrodzenia brutto.
Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, aby problem został połowicznie rozwiązany z
uwagi na brak środków finansowych wyliczeniem objętych zostało 101
pracowników z ponad 10 letnim stażem pracy.
Radny M. Strzelczyk – w nawiązaniu do ścieżki rowerowej zasugerował, aby punkt
startowy nie zaczynał się od Prażaków tylko od ul. Krętej, gdzie do kolejki dochodzi
szlak rowerowy.
Kierownik Wydziału A. Jagielska – odpowiedziała, że proponowana trasa została
wzięta pod uwagę, ponieważ ścieżka rowerowa ma powstać śladem kolejki
wąskotorowej i przebiegać przez Zakrzew przekraczając ul. Kretą, drogę

powiatową, a lasem przez Rybno aż do wiaduktu nad torami w Zakrzewie, gdzie
pojawił się problem, gdyż jest to obiekt kolejowy. Dlatego też uważamy, że nie tylko
Gmina Kłobuck powinna ponosić koszty związane z remontem wiaduktu. Zwróciła
uwagę, że ścieżka rowerowa ma również biec lasem w kierunku pięciu stawów.

