Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia XXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 21.06.2016r
Przewodniczący Osiedla Nr 5 J. Piec poruszył następujące sprawy:
- poprosił o interwencję policji względem nieprawidłowego parkowania pojazdów
samochodowych przy ul. Wieluńskiej w Kłobucku od mostu w stronę ronda.
- porosił o interwencję odnośnie konieczności dokonania przycinki żywopłotu koło
Mleczarni, oraz przycinkę drzew przy ul. Wielińskiej utrudniających swobodne
przejście po chodniku.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zgłoszone wnioski dotyczą pasa
drogowego drogi krajowej wobec powyższego zgodnie z postulatami zostaną
wystosowane odpowiednie pisma.
Sołtys Łobodna B. Ziętal – zapytała, czy w tym roku dojdzie do realizacji budowy
oświetlenia na łączniku między ul. Sienkiewicza a ul. Nadrzeczną w Łobodnie.
W imieniu mieszkańców poprosiła o naprawę ul. Strażackiej w Łobodnie.
Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że w przedstawionej informacji mówił, że w
dniu 02.06.2016r została podpisana umowa na wykonanie łącznika pomiędzy ul.
Sienkiewicza a ul. Nadrzeczną w Łobodnie. W odniesieniu do ul. Strażackiej
odpowiedział, że jest to ulica o nawierzchni asfaltowej i będzie zachodziła
konieczność dokonania uzupełnień zimnym asfaltem, po dokonaniu przeglądu przez
Dyrektora ZDiGK.
Sołtys Brody Malina A. Świąć – zapytała, jaka sól będzie magazynowana na
planowanej inwestycji w obrębie Brody Malina przy ul. Pogodnej.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że będzie magazynowana sól drogowa.
Prezes Związku Nauczycielstwa G. Cholewa – poinformowała, że w ubiegłym
tygodniu spotkała się z Burmistrzem, gdzie zostały omówione projekty
organizacyjne, które zostały szczegółowo przeanalizowane przez Związek
Nauczycielstwa, a uwagi zostały przekazane Burmistrzowi. Poinformowała, że
zostało zauważonych kilka nieprawidłowości min. to, że z 212 nauczycieli mających
być zatrudnionych nie odliczyły się dwie osoby, które prawdopodobnie zostały
zwolnione, o czym nie została poinformowana organizacja związkowa przez
Dyrektora placówki. Zwróciła uwagę, że z 212 nauczycieli 172 nauczycieli będzie
zatrudnionych na pełnych etatach w tym 50 będzie miało zatrudnienie ponad etat, a
40 nauczycieli będzie miało niepełne etaty. W tym przypadku organizacja
Związkowa widzi rozwiązania niwelujące te różnice. Natomiast w przedszkolach
zatrudnienie pracowników zarówno pedagogicznych jak i nie pedagogicznych

zostało w pełnej obsadzie. Związek widzi konieczność przeprowadzenia reformy w
Organie Prowadzącym. Pochwaliła ZEAOS za bardzo dobrą obsługę finansową
placówek, ale brakuje komórki w gminie, która zajmowałaby się sprawami typowo
kadrowymi i byłaby odpowiedzialna za kontakty z dyrektorami i nauczycielami i
dobrze znała się na arkuszach organizacyjnych. Poinformowała o słabym przepływie
informacji między gminą, a odziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Przytoczyła przykład brakującej do dnia dzisiejszego odpowiedzi na złożony
wniosek z dnia 15.09.2015r i pisma monitującego z dnia 4.05.32016r o zabezpieczenie
środków na waloryzację oraz podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników
administracji i obsługi.
Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że na spotkaniu został wyjaśniony
przypadek nie ujęcia jednego nauczyciela, ale też była mowa o przypadku, kiedy
nauczyciel miał półtora etatu, a nie mieliśmy podstaw do jego redukcji, z uwagi na
zawarte umowy na czas nieokreślony w czterech szkołach. Niemniej jednak, gdy
udało się przekonać tego nauczyciela Związek Nauczycielstwa Polskiego, do którego
należał ten nauczyciel nie wyraził zgody na zaproponowaną redukcję. Zastanawia
się, dlaczego związkowiec ma mieć większe prawa od zwykłego nauczyciela,
któremu zostaje zredukowane tylko pół etatu a pozostaje zatrudnienie przy pełnym
wymiarze godzin. Zaznaczył, że takie przypadki istnieją, lecz będą one
wyeliminowane. Uważa, że można było uniknąć takich przypadków, gdyby przy
opracowywaniu arkuszy organizacyjnych odbyło się spotkanie dyrektorów celem
porównania arkuszy organizacyjnych lub poprzez sprawdzenie czy dany nauczyciel
ma godziny w innej szkole. Niemniej są pojedyncze przypadki przedmiotów, w
których brakuje wykształconych nauczycieli w tym kierunku.
Natomiast chciałby, aby do wszystkich nauczycieli dotarła informacja, że od
przyszłego roku szkolnego będzie w systemie mniej o około 149 dzieci, więc będzie
również mniejsza o około 1. 200.000,00zł subwencja oświatowa na lata 2016/ 2017.
Porównując stratę subwencji i ewentualne redukcje etatów działania gminy
względem oszczędności są kosmetyczne. Zwrócił uwagę, że po podpisaniu aneksów
pojawiają się sytuacje, które powodują, że nauczyciel deklaruje pójście na urlop
macierzyński lub na urlop na poratowanie zdrowia. Ma nadzieję, że istniejący
problem zostanie rozwiązany w miesiącu sierpniu. Przeprosił, że Związek
Nauczycielstwa Polskiego nie otrzymał odpowiedzi. Poprosił Dyrektora ZEAOS o
wyjaśnienie, gdyż przyznana od 1.07.2016r podwyżka dla pracowników
niepedagogicznych nie jest tajemnicą, a koszt przyznanej od półrocza podwyżki
stanowi kwotę ponad 100.000,00zł, co w skali roku da kwotę 300.000,00zł. Natomiast
czytając, co planuje rząd od przyszłego roku w minimalnej płacy ta podwyżka nie
rozwiąże istniejącego problemu. Zaznaczył, że dyrektorzy otrzymali całkowity zakaz
przyjmowania nowych nauczycieli, aby nauczyciele, którzy otrzymali
wypowiedzenie w razie zwolnienia się etatu mogli powrócić do pracy.

Prezes Związku Nauczycielstwa G. Cholewa poinformowała, że prawdopodobnie
jeszcze w dniu dzisiejszym do Sejmu zostaną przekazane zebrane podpisy pod
podjętą przez Związek Nauczycielstwa Polskiego inicjatywę obywatelską w sprawie
przyznania środków finansowych przez państwo dotacji celowej na płace
nauczycielskie.
Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – poinformował, że prezes Związku Nauczycielstwa
zapraszana jest na wszystkie spotkania, w których biorą udział dyrektorzy naszych
placówek oświatowych, więc miała informację o planowanych podwyżkach dla
pracowników niepedagogicznych.
Skarbnik K. Jagusiak – uzupełniła, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
uchwaloną przez Radę wnioski do budżetu powinny być składane w terminie do 30
sierpnia z poprzedniego roku budżetowego. Natomiast doskonale zdaje sobie
sprawę, że czasokres udzielenia odpowiedzi jest dość długi i prezes ZNP ma prawo
być zdziwiona. Niemniej jednak Wydział Finansowy otrzymuje około 350 wniosków
rocznie, a rzetelną odpowiedzieć może udzielić dopiero po uchwaleniu budżetu,
który jest uchwalany na koniec grudnia, więc procedura udzielania odpowiedzi na
złożone wnioski zaczyna się od połowy miesiąca stycznia. Natomiast jeśli
satysfakcjonowałaby odpowiedź, że Burmistrz w swoich materiałach projektowych
nie planuje podwyżki albo planuje w takiej wysokości ZEAOS będzie odpowiadał
wcześniej.
Radny A. Tokarz - powiedział, że z wypowiedzi Prezesa ZNP wynika, że w sprawie
redukcji zatrudnienia nastąpił brak zgłoszenia od pracodawcy do ZNP. Uważa, że
skoro prawo obliguje pracodawcę do takiego działania, a jeśli to lekceważy to ma to
posmak skandalu, ponieważ są formy, gdzie trzeba zachować pisemność
procedowania spraw, ponieważ ustne przekazywanie spraw nie zawsze jest
wskazane i prawnie dozwolone.
Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – w imieniu mieszkańców zapytał czy Firmie
została udzielona zgoda na powstanie bazy transportowej przy ul. Zakrzewskiej w
Kłobucku i czy droga nie zostanie zniszczona z uwagi na duży tonaż poruszających
się po niej pojazdów.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na ul. Zakrzewskiej nie obowiązuje
ograniczenie nośności drogi. Natomiast jeśli firma uzyskała pozwolenie na
prowadzenie działalności w ramach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i
nie ma zakazu odnośnie tonażu drogi to ją prowadzi.
Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – dodał, że pomiędzy jezdnią, a wjazdem na
plac jest chodnik, który nie przewiduje takiej nośności.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że trudno jest dzisiaj przewidzieć skoro
nic się dzieje z chodnikiem, że ta podbudowa tego nie wytrzyma.

Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia XXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 21.06.2016r
Radny M. Wożniak – poprosił o informacje odnośnie:
- modernizacji targowiska miejskiego Kłobucku,
- modernizacji oświetlenia ulicznego,
- podjętych ustaleń ze spotkania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w zakresie
projektu przebudowy drogi Częstochowa – Działoszyn związanych z budową
rond, chodników i ścieżki rowerowej.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do modernizacji targowiska miejskiego w
Kłobucku odpowiedział, że został dokonany wpis w książce budowy w zakresie
rozbiórki toalety na targowisku miejskim, co pozwoliło zachować ważność
pozwolenia na budowę. Natomiast w zakresie dalszych prac pojawiły się wytyczne
ewentualnego dofinansowania. Niemniej jednak będzie zachodziła konieczność
przeanalizowania i wyboru najlepszego wariantu, aby realizacja wytycznych nie
powodowała
poniesienia
dodatkowych
kosztów.
Przy
ewentualnym
dofinansowaniu będzie zachodziła konieczność spełnienia szeregu kryteriów, które
w perspektywie funkcjonowania targowiska zmniejszą wpływy do budżetu tj. przy
utrzymanej ilość miejsc zadaszonych i ilości miejsc wyznaczonych na sprzedaż
płodów rolnych, część wyznaczoną pod sprzedaż produktów ekologicznych, dla
których handlowców powinny być stosowane upusty w opłatach targowych Dzisiaj
należy zastanowić się czy iść w kierunku modyfikacji aktualnego projektu i
pozwolenia tak, aby modernizacja została przeprowadzona ze środków własnych i
została przeprowadzona taniej.
W kwestii oświetlenia odpowiedział, że mamy już pismo z Zakładu Energetycznego
Tauron z wyliczonym kosztem zakupu przez gminę instalacji oświetlenia miejsc
ulicznych netto ( bez podatku VAT). W najbliższym czasie zostanie przedstawiona
uchwała w sprawie wykupu linii oświetleniowej wraz z słupami i lampami.
Zaznaczył, że na pewno w tym roku zostanie złożony wniosek i prawdopodobnie w
tym roku zostanie ogłoszony przetarg na I etap modernizacji oświetlenia, na który w
budżecie została zabezpieczona kwota 1mlm zł.
Natomiast w kwestii drogi wojewódzkiej odpowiedział, że nic się nie zmieniło.
Obecnie czekamy na kolejne wyznaczenie terminu spotkania, na którym będą
omawiane pozostałe kwestie. W odniesieniu do rond odpowiedział, że również nie
zmieniła się sytuacja w Białej i Łobodna.

Radny T. Wałęga – zapytał, kiedy będzie realizowana wymiana zniszczonych
plastykowych ograniczników czy spowalniaczy ruchu na ul. Rómmla w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jeszcze w tym roku w tych samych
miejscach zostaną wykonane ograniczniki z kostki betonowej.
Radny T. Wałęga – zapytał, jaki jest pomysł na zagospodarowanie ściany budynku
komunalnego przy ul. Staszica, gdzie była umieszczona reklama Semteksu.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jest po rozmowie z Prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej, spółdzielnia odstępuje od ocieplenia, ściana zostanie
pomalowana.
Radny T. Wałęga – zapytał, jak wygląda statystyka od momentu osiągnięcia efektu
ekologicznego.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w tej kwestii zostanie udzielona
pisemna odpowiedź.
Radny A. Sękiewicz – zapytał, czy gmina w przyszłym roku planuje zorganizowanie
letniej kawiarenki na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w tym roku nie udało się zorganizować
letniej kawiarenki z uwagi na zawartą umowę gastronomiczną na organizowane Dni
Kłobucka. Z uwagi, że chcemy, aby to była stała całoroczna kawiarenka, więc wybór
zostanie dokonany w formie konkursu.
Radny A. Sękiewicz – zapytał czy są nowe informacje w sprawie spowalniaczy ruchu
na ul. 3 Maja w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że rozpisany nabór na stanowisko
specjalisty ds. drogownictwa okazał się bezskuteczny. W ZDiGK brak jest specjalisty,
który zająłby się przygotowaniem potrzebnej dokumentacji, a osoba dotychczas
zajmująca się tymi sprawami nie jest w stanie wszystkiego zrobić, dlatego też na
dzień dzisiejszy w tej kwestii nie mamy żadnych nowych informacji.
Radny Z. Bełtowski – zapytał, czy na spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
odnośnie budowy dróg wojewódzkich była poruszana kwestia budowy chodników
przy tych drogach.
Przypomniał, że dawniej miał przygotowany i uzgodniony projekt budowy
chodnika od cmentarza, z którego zrezygnował i napisał pismo o budowę chodnika
ze ścieżką rowerową z połączeniem z Kamykiem, co zostało zatwierdzone.
Natomiast z posiadanej informacji na dzień dzisiejszy wie, że jest planowana

budowa chodnika od Rezydencji do stacji CPN w Kamyku, ale chodnik zostanie
przerzucony na drugą stronę tj. od Rezydencji będą przebiegały dwa chodniki przy
ul. Słonecznej w Białej chodnik z lewej strony będzie przechodził na stronę prawą w
stronę Kamyka aż do CPN.
Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że jesteśmy w posiadaniu kopii
dokumentacji projektowej, w której została przekazana koncepcja przebudowy, jeśli
zostało coś zmienione to na pewno by o tym wiedział, a jeżeli o tym nie wie to
uznaje, że obecna koncepcja jest aktualna. Niemniej jednak mogą pojawić się pewne
rzeczy, ale one byłyby omawiane na spotkaniu. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie
ma żadnych informacji od projektanta i Dyrektora ZDW, że coś jest planowane do
zmiany. W pierwszej wersji planowana była jednostronna budowa chodnika ze
ścieżką rowerową między Białą a Kamykiem.
Radna E. Kotkowska – zapytała, czy znany jest inwestor planowanej inwestycji przy
przedłużeniu ul. Witosa i czy istnieje szansa na wygenerowanie nowych miejsc
pracy. Podziękowała wszystkim współorganizatorom za wspaniałą organizację
minionych Dni Kłobucka. Natomiast niepokojące są wpisy, jakie pojawiły się na
feceboku.
Burmistrz J. Zakrzewski – przyznał, że podziękowania należą się wszystkim
współorganizatorom, gdyż była to praca zbiorowa niemniej jednak uważa, że
największe podziękowania należą się pani Dyrektor MOK, która z uwagi na
zawirowania skargowo - roszczeniowe mocno przeżywała tę organizację, która była
również testem sprawdzającym czy jest sprawnym organizatorem. W odniesieniu do
wpisu poinformował, że nie chciał się do nich publicznie odnosić. Z autorem wpisu
została przeprowadzona rozmowa wyjaśniająca w celu sprostowania umieszczonej
informacji. Jawne wprowadzanie w błąd ludzi, że Dni Kłobucka kosztowały 300 tyś,
z czego 10% otrzymał menadżer jest skandaliczne. W budżecie została zapisana
kwota 80.000,00zł., „Menadżer” to nazwa firmy menadżerskiej pomagającej mam
przy organizacji, która uzyskała lepsze warunki finansowe ( szczególnie występu
gwiazdy) niż gmina przy bezpośrednim zamówieniu firmy. Poinformował, że
radnym zostanie przekazane sprawozdanie.
Dyrektor MOK O. Skwara – wyjaśniła, że Firma „Menadżer” pomogła tylko w
zrealizowaniu rajderu dla gwiazdy, który był dosyć bogatym rajderem. Z uwagi, że
MOK nie posiada namiotu wymaganego dla zespołu przy rajderze przez firmę
została udzielona pomoc w zabezpieczeniu pewnych rzeczy. Niemniej jednak firma
nie była współorganizatorem, ponieważ cała koordynacja tej imprezy poprzez
budowę planu oparta była na naszych pomysłach.

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do planowanej inwestycji odpowiedział, że
w najbliższym czasie radzie i opinii publicznej zostanie przedstawionych kilka
elementów.
Radny A. Tokarz - poruszył następujące sprawy:
- poprosił o wymianę powierzchni ( dywanik asfaltowy) na boisku osiedlowym,
- zapytał, czy została podjęta decyzja w sprawie przebudowy chodnika
(nieużywany chodnik po jednej stronie )na ul. Baczyńskiego pod parkingi, co
zostało ujęte we wnioskach do budżetu na rok 2014, 2015 i 2016
- czy została rozeznana sprawa budowy garaży przy ul. Topolowej w Kłobucku
- czy nastąpi kontynuacja budowy chodnika i drogi dojazdowej między wspólnotami
nr 7 i Nr 9 przy ul. 11 Listopada. Zwrócił uwagę, że został położony nowy bardzo
ładny chodnik za Wspólnotą Nr 7 i w przestrzeni między Wspólnotami w co
zainwestowane przez Zarząd Osiedlowy zostało 18.000,00zł, a budżet miasta
poprzez ZDiGK zainwestowana została kwota 12.700,00zł, więc głównym
inwestorem był Zarząd Osiedla. Dlatego też oczekuje, że proporcje finansowania
ulegną radykalnemu odwróceniu.
Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do garaży przy ul. Topolowej odpowiedział,
że z uwagi na brak czasu nie została jeszcze propozycja przeanalizowana. W kwestii
boiska wyjaśnił, iż ukazał się nowy Program remontu boisk asfaltowych osiedlowoszkolnych, więc jeśli będzie istniała szansa skorzystania z dofinansowania może uda
się takie boiska wyremontować. Natomiast, co do dalszego etapu remontu,
odpowiedział, że po dzisiejszych wystąpieniach nie wie czy przystąpić do dalszego
remontu tak jak to było robione do tej pory i miało wygląd i sens, bo opaska
grafitowa dała ładny kontrast.
Radny A. Tokarz przyznał, że opaska dodała uroku, co było propozycją Burmistrza,
za którą mieszkańcy dziękują.

