
Informacja na sesje Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 21.06.2016 r. 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 13.05.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

oświetlenia   ulicznego   ulicy   Olszyńskiego   w   m.   Libidza,   gm.   Kłobuck". 

Postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone poza ustawą Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.05.2016 r.  

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 7 ofert, przy czym oferta nr 4 podlega 

odrzuceniu z powodu błędu wykonawcy, polegającego na złożeniu formularza oferty 

dotyczącego innego postępowania przetargowego. Cena oferty najniższej wynosi 

48.358,68 zł., natomiast cena oferty najwyższej wynosi 74.417,53 zł.                

Realizacja przedmiotu zamówienia ma nastąpić w terminie 40 dni od dnia 

podpisania umowy. Trwa badanie ofert. 

2. W dniu 16.05.2016 r. zostało ogłoszone drugie postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z budową oświetlenia 

ulicznego   przy   łączniku   ulic   Nadrzecznej   i   Sienkiewicza   w   Łobodnie. 

Postępowanie o zamówienie publiczne było prowadzone poza ustawą Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.05.2016 r. Do 

wyznaczonego terminu wpłynęło 5 ofert. W dniu 02.06.2016 r. Zamawiający ogłosił 

wybór oferty najkorzystniejszej wybierając do realizacji .ofertę złożoną przez 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław 

Galicki z Częstochowy. Cena oferty wynosi 46.494,00 zł natomiast termin realizacji 

został ustalony do dnia 19.09.2016 r. Podpisanie Umowy z Wykonawcą nastąpiło w 

dniu 09.06.2016 r. 

3. W dniu 18.05.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego 

ulicy Olszyńskiego w m. Libidza, gm. Kłobuck". Postępowanie o zamówienie 

publiczne było prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Termin składania ofert 

wyznaczono na dzień 31.05.2016 r. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 4 oferty. 

W dniu 15.06.2016 r. Zamawiający ogłosił wybór oferty najkorzystniejszej 

wybierając do realizacji ofertę złożoną przez Pana Macieja Bogusa z Kłobucka. 

Cena oferty wynosi 500,00 zł, natomiast planowany termin zakończenia usługi 

został ustalony na dzień 12.08.2016 r. Podpisanie Umowy z Wykonawcą zostało 

wyznaczone na dzień 22.06.2016 r. 

4. W dniu 23.05.2016 r. została podpisana umowa na usługę związana z wykonaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania 

inwestycyjnego: pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej 

w Kłobucku" Wykonawcą jest firma WEGA-SELECT s.c. z siedzibą 

w Częstochowie. Cena wybranej oferty wynosi: 7.933,50 zł. Termin wykonania 

zamówienia został określony na dzień 31.10.2016 r. Postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 



5. W dniu 23.05.2016 r. została podpisana umowa na usługę związana z wykonaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania 

inwestycyjnego, pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Gościniec i 

Podleśna w Nowej Wsi" Wykonawcą jest firma WEGA-SELECT s.c. z siedzibą w 

Częstochowie. Cena wybranej oferty wynosi: 7.847,40 zł. Termin wykonania 

zamówienia został określony na dzień 31.10.2016 r. Postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 

6. W dniu 23.05.2016 r. została podpisana umowa na usługę związaną z wykonaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania 

inwestycyjnego: pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ustronna, Miła, 

Ładna i Boczna w Kłobucku" Wykonawcą jest firma WEGA-SELECT s.c. z 

siedzibą w Częstochowie. Cena wybranej oferty wynosi: 8.954,40 zł. Termin 

wykonania zamówienia został określony na dzień 31.10.2016 r. Postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

7. W dniu 27.05.2016 r. zostały przesłane do Ministerstwa Sportu i Turystyki dwa 

wnioski o dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa szkolnego boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku" oraz „Budowa 

szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku" 

Dla zadania „Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Kłobucku" zostało już rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz 

podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Podana we wniosku wartość zadania wynosi 309.281,00 zł 

w tym dofinansowanie 102.000,00 zł. 

Wartość zadania „Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Kłobucku" podana we wniosku wynosi 1.274.421,00 zł w tym 

dofinansowanie 318.000,00 zł są to wartości kosztorysowe przed rozstrzygnięciem 

postępowania przetargowego. 

8. W dniu 02.06.2016 r. została podpisana umowa dot. pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: 

„Budowa oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. 

Nadrzeczną w m. Łobodno, gm. Kłobuck". Wykonawcą jest Pan Maciej Bogus z 

Kłobucka. Cena wybranej oferty wynosi 350,00 zł natomiast planowany termin 

wykonania zamówienia został określony do 30.08.2016 r. Postępowanie o 

zamówienie publiczne było prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

9. W dniu 3.06.2016 r. zostały przesłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Katowicach dokumenty z udzielonych zamówień publicznych celem sporządzenia 

aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ul. J. Długosza w 

Kłobucku - etap II" Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to 499.188,88 zł, w 

tym kwota dofinansowania to 249.594,00 zł. 

Inwestycja jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 



10. W dniu 6.06.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót 

budowlanych związanych z „Budową szkolnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Kłobucku". Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

Kwota zaoferowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotowych robót wynosi 

753.211,41 zł natomiast termin wykonania zamówienia został określony na dzień 

29.09.2016 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było 

w trybie przetargu nieograniczonego. Przewiduje się podpisanie umowy w dniu 

22.06.br. 

11. W dniu 10.06.2016 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: 

„Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Kłobucku". Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa KOMAX Robert Chłąd z 

Kłobuck. Cena wybranej oferty wynosi: 1.844,00 zł. Termin wykonania zamówienia 

został określony do dnia 31.10.2016 r. Postępowanie było prowadzone poza ustawą 

Prawo zamówień publicznych. 

12. W dniu 14.06.2016 r. dokonano wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na 

roboty budowlane, dotyczące modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół 

w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73 i modernizacji energetycznej budynku   

Urzędu   Miejskiego   w   Kłobucku   przy   ul.   11   Listopada   nr   6. 

W przetargu, w części dotyczącej modernizacji energetycznej budynku Zespołu 

Szkół w Białej wybrano ofertę firmy BAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, z ceną 

wynoszącą 942.342,94 zł, Natomiast w części dotyczącej modernizacji energetycznej 

budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku dokonano wyboru tej samej firmy, z ceną 

wynoszącą 1.355.422,64 zł. Przewiduje się podpisanie umów w dniu 22.06.br. 

13. W dniu 14.06.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Wykonanie usługi projektowej i realizację na jej podstawie 

robót budowlanych przebudowy linii elektroenergetycznej polegających na 

dowieszeniu dwóch opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach 

słupowych nr 53 przy ul. Jesionowej oraz nr 4 przy na ul. Kasztanowej w 

Kłobucku". Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 24.06.2016 r. natomiast 

ustalono, że termin wykonania całości zamówienia zakończy się w 80 dniu od dnia 

podpisania umowy. Postępowanie prowadzone jest poza ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

14. W dniu 15.06.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie 

ul. Stawowej, Zakrzew w Kłobucku". Postępowanie o zamówienie publiczne jest 

prowadzone poza ustawą prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 

28.06.2016 r. 

15. W dniu 16.06.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Odwodnienie ul. Stawowej, Zakrzew w Kłobucku". Postępowanie o udzielenie 

zamówienie publiczne jest prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Termin składania ofert 

wyznaczono na dzień 27.06.2016 r. 

http://22.06.br/
http://22.06.br/


16. W dniu 16.06.2016 r. podpisano z Firmą Handlowo Usługową KOMAX Robert 

Chłąd z siedzibą w Kłobucku, umowę na usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. 

„Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. 

Częstochowskiej nr 73". Cena usługi wynosi 6.944,00 zł. Postępowanie 

prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 

17. W dniu 16.06.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową 

istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia 

opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych 

posadowionych przy ul. Topolowej, Nadrzecznej i Prusa w Łobodnie". Termin 

złożenia ofert wyznaczono na dzień 27.06.2016 r. natomiast ustalono, że termin 

wykonania całości zamówienia zakończy się w dniu 19.08.2016 r. Postępowanie 

prowadzone jest poza ustawą Prawo zamówień publicznych. 

18. W dniu 17.06.2016 r ogłoszono postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, 

na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Przebudowa parteru i pierwszego 

pietra w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łobodnie". Termin 

złożenia ofert upływa w dniu 4 lipca br. Termin wykonania robót budowlanych 

ustalono w dniach od 25 lipca do 10 września br. 

 

                 Kierownik  

Wydziału Inwestycji i Rozwoju  

       mgr inż. Wiesława Solska 

 



Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. W związku z dobudową punktu poboru Kamyk ul. Władysława Reymonta podpisano aneks z 

firmą Tauron Dystrybucja SA. do umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

2. Podpisano umowę z Wojewodą Śląskim w sprawie udzielenia dotacji na realizacje w 2016r. 
zadań dotyczących opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy 
Kłobuck. Kwota dofinansowania wynosi 1.000 zł. 

3. W miesiącu maju firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 391,96 Mg odpadów zmieszanych oraz 
107,01 Mg odpadów segregowanych. 

4. W czerwcu została podpisana jedna umowa z osobą fizyczną przyznająca dofinansowanie na 

likwidację odpadów azbestowych z terenu nieruchomości położonej na obszarze gminy 

Kłobuck. 

5. Właściciele nieruchomości położonych przy ul. Wieluńskiej w Kłobucku (teren dawnego 

dworca autobusowego) zostali zobowiązani do uporządkowania nieruchomości tj. 

uprzątnięcia odpadów i wykoszenia traw. 

6. Do udziału w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego" ogłoszonym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego zgłoszono Sołectwo Gruszewnia w kategorii „Najlepsze 

przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe". Do konkursu nie 

zgłoszono projektu przedstawionego przez grupę Mix-Art Kłobuck, z uwagi na fakt, iż nie 

spełniał on warunków regulaminowych konkursu. 

7. Wydano postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach znak GOR.6220.1.002.2014 z dnia 12.06.2014 r. dla przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie 

farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi, 

zlokalizowanej w gminie Kłobuck na działce nr 396 (obręb Kłobuck). Postanowienie zostało 

wydane po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kłobucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 

8. Agencja Rynku Rolnego przypomina, iż w dniu 25.06.2016r. kończy się termin 

przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego dosiewu lub sadzenia materiału 

siewnego w kategorii elito wy lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w 

rolnictwie. Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy 

przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do oddziału terenowego 

Agencji. Z uwagi na fakt, iż dzień 25.06.2016r. jest dniem wolnym (sobota), za ostatni 

termin złożenia wniosku przyjmuje się dzień 27 czerwca (poniedziałek). 

 

Sekretarz Gminy Kłobuck  

 inż. Magdalena Kasprzak 

 



WYDZIAŁ GPN        Sesja 21 czerwca   2016 

1. Sprawy dot. Gospodarki nieruchomościami 

1.   NABYCIE 

Rozpatrując wnioski Gminy Kłobuck, Wojewoda Śląski:  

-decyzją z dnia 25 maja 2016r., stwierdził nabycie przez gminę z dniem 1 lipca 2000r. z 

mocy prawa własności nieruchomości położonej w Libidzy o powierzchni 0,1130ha, 

oznaczonej ewidencyjnie 1080, stanowiącej drogę wewnętrzną (wniosek gminy z 31 

października 2012r.); 

- decyzją z dnia 31 maja 2016r., stwierdził nabycie przez gminę z dniem 1 stycznia 

1999r., z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Kłobucku, obręb Zakrzew o 

powierzchni 0,0536ha, oznaczonej ewidencyjnie 302/6, położoną w granicach pasa 

drogowego drogi gminnej ul. Zakrzewskiej (wniosek gminy z 30 grudnia 2015r.); 

- decyzją z dnia 31 maja 2016r., stwierdził nabycie przez gminę z dniem 1 stycznia 

1999r., z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Białej, obręb Biała Górna o 

powierzchni 0,0194ha, oznaczonej ewidencyjnie nr 635/2, położoną w granicach pasa 

drogowego drogi gminnej ul. Strażackiej (wniosek gminy z 6 listopada 2015r.); 

- decyzją z dnia 31 maja 2016r., stwierdził nabycie przez gminę z dniem 1 stycznia 

1999r., z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Kłobucku o powierzchni 

0,0072ha, oznaczonej ewidencyjnie nr 1146/3, położoną w granicach pasa drogowego 

drogi gminnej ul.Rómmla ( wniosek gminy z 9 grudnia 2013r.); 

- decyzją z dnia 1 czerwca 2016r., stwierdził nabycie przez gminę z dniem 1 lipca 

2000r., z mocy prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2318ha, 

oznaczonej ewidencyjnie nr 125,126, 128,133, położonej w obrębie Osoki -Pustkowie, 

stanowiącej drogi wewnętrzne (wniosek gminy z 25 stycznia 2016r.); 

2. ZBYCIE i obciążanie nieruchomości gminy służebnościami: 

-1 czerwca został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie 

wieczystego na lat 99  nieruchomości gruntowej położonej w Kamyku o pow. 0,3398ha, 

obejmującej działki Nr 747/36 , nr 746/7 , nr 747/37 z równoczesną sprzedażą  budynku 

dworu. 

Cena wywoławcza ustalona została na 601.000,0zł, w tym budynek 300.000,00zł 

Termin przetargu wyznaczono na 2 sierpnia b.r., godz. 12
00

 . 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na konto gminy wadium w pieniądzu 

w kwocie 60.100zł do 28 lipca. Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w Gazecie Wyborczej o 

zasięgu ogólnokrajowym, na kilkudziesięciu portalach internetowych współpracujących 

z Monitorem Urzedowym.pl, a samo ogłoszenie na stronach internetowych urzędu, 

tablicach ogłoszeń w urzędzie i Sołectwach Kamyk i Borowianka. 

II. Gospodarka Przestrzenna : 

1.   -14 czerwca 2016r. o godz. 14
00

 w sali sesyjnej urzędu odbyła się dyskusja 

publiczna nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego, 

opracowywanym dla terenu położonego przy ul. Parkowej w Białej, obręb Biała 

http://urzedowym.pl/


Górna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego projektu. 

Przypominam, że uwagi do tych dokumentów planistycznych można składać w 

nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca br.. Ewentualne uwagi zostaną rozpatrzone 

najpóźniej w terminie 21 tj. od daty upływu terminu do ich składania, po czym 

projekt planu zostanie przedstawiony radzie do uchwalenia. 

2. 20 czerwca  nastąpiło otwarcie ofert dla wyłonienia Wykonawcy zadania 

obejmującego sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy, w granicach określonych 

uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku nr 177/XX/2016 z 30 marca 2016r.( rurociąg 

paliwowy ) 

Zapytanie wystosowano do pięciu oferentów, z których tylko dwóch złożyło oferty. 

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył Pan Stefan Zaleski proponując realizacje 

zadania za 9900,0zł. 

3.Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

a) na wniosek U&R Calor Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pan 

Jarosław Waszek w sprawie wydania decyzji dla zamierzenia o nazwie: „Projekt sieci 

ciepłowniczej do budynków przy ul. Kamiennej, Krzywej w miejscowości Kłobuck"; 

b) na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie w imieniu której 

działa pełnomocnik Pan Piotr Wysocki, dla zamierzenia polegającego na budowie linii 

kablowej 15 kV na trasie od stacji S-462 Kłobuck Szkolna II poprzez ul.Szkolną, ul. 

Żytnią i Kochanowskiego.; 

c) na wniosek Gminy Kłobuck dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Cichej od 

ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku, obręb Zagórze. 

4. 20 czerwca br., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydana została 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Cichej 

na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku, obręb Zagórze. 

Planowana przebudowa polegać będzie na wymianie konstrukcji jezdni, budowie 

chodnika    na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Równoległej oraz budowie 11 

stanowisk postojowych . Inwestycję zaplanowano do realizacji w II etapach. 

5. Informuję również , że 6 czerwca na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad Odział w Katowicach Rejon w Lublińcu, ustalono warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie magazynu soli wraz 

z wytwornica, solanki na działkach nr 791/9, 789/9, 787/9 położonych w Kłobucku , 

przy ul. Pogodnej, obręb Brody Malina.  

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć  wymagających 

przeprowadzenia postępowania o oddziaływaniu na środowisko. 
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