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Proponowany porządek obrad Sesji:  
 

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

 2. Zmiany w porządku obrad.  

 3. Przyjęcie protokołów z XXII Sesji z dnia 21.06.2016r. oraz z XXIII Sesji z dnia 

     12.07.2016r./projekty protokołów umieszczono na stronie internetowej Urzędu  

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

     protokołów Sesji - projekt protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku  

     odbytej w dniu 21 czerwca 2016 roku oraz projekt protokołu z XXIII Sesji Rady 

     Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 12 lipca 2016r. 

 4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 5. Zapytania do zaproszonych gości. 

 6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi   

     Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

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

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w 

     Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

      finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck. 

10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie zlecenia do   

      realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w    

      Białej ul. Polna Gminie Mykanów  

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna. - ok. godz. 11:00 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i 

      Drukarskiej. 

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

      planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic 

      Górniczej i Wojska Polskiego. 

14. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. 

15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

      w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

      terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną 

      przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

      komunalnymi. 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

      nieruchomości na terenie gminy Kłobuck. 

17. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na   

      terenie gminy Kłobuck. 

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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      Kłobuck w 2016 roku. 

19. Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie 

       uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad   

       gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck Stypendium   

       Burmistrza Kłobucka w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji  

       Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i oświadczenia. 

22. Sprawy różne  

23. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  
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Porządek obrad Sesji (po poprawkach)  
 

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

 2. Zmiany w porządku obrad.  

 3. Przyjęcie protokołów z XXII Sesji z dnia 21.06.2016r. oraz z XXIII Sesji z dnia 

     12.07.2016r./projekty protokołów umieszczono na stronie internetowej Urzędu  

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

     protokołów Sesji - projekt protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku  

     odbytej w dniu 21 czerwca 2016 roku oraz projekt protokołu z XXIII Sesji Rady 

     Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 12 lipca 2016r. 

 4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 5. Zapytania do zaproszonych gości. 

 6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi   

     Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

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

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w 

     Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

      finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck. 

10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie zlecenia do   

      realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w    

      Białej ul. Polna Gminie Mykanów  

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna. - ok. godz. 11:00 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i 

      Drukarskiej. 

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

      planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic 

      Górniczej i Wojska Polskiego. 

14. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. 

15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

      w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

      terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną 

      przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

      komunalnymi. 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

      nieruchomości na terenie gminy Kłobuck. 

17. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na   

      terenie gminy Kłobuck. 

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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      Kłobuck w 2016 roku. 

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju  

      Gminy Kłobuck na lata 2016-2026r. 

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu 

      Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i oświadczenia. 

23. Sprawy różne  

24. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  
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Pkt. 1.  

Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

posiedzenie XXIV Sesji Rady Miejskiej, powitała przybyłych gości. Oświadczyła, że 

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum i pozwala na 

podejmowanie prawomocnych uchwał.  

 

Pkt.2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji  

- projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju  

  Gminy Kłobuck na lata 2016-2026r. 

- projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu 

   Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025. 

oraz  

- wycofanie projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla 

   wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad  

   gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck Stypendium Burmistrza 

   Kłobucka w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

   Dzieci i Młodzieży. 

 

Za wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie regulaminu 

przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych funkcjonujących na terenie 

Gminy Kłobuck Stypendium Burmistrza Kłobucka w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży głosowało 20 radnych, 

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

Projekt uchwały został wycofany. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 

głosowało 16 radnych, 3 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się 

nie było. 

Projekt uchwały został wprowadzony i będzie procedowany jako pkt 19  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck 

na lata 2016-2025 głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było. 

Punkt uchwały został wprowadzony i będzie procedowany jako pkt 20  
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Za przyjęciem porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wraz ze 

zgłoszonymi poprawkami głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt.3.  

Przyjęcie protokołów z XXII Sesji z dnia 21.06.2016r. oraz z XXIII Sesji z dnia 

12.07.2016r 

 

Za przyjęciem protokołu z XXII Sesji z dnia 21.06.2016r głosowało 20 radnych, 

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

Protokół został przyjęty. 

 

Za przyjęciem protokołu z XXIII Sesji z dnia 12.07.2016r głosowało 20 radnych, 

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

Protokół został przyjęty. 

 

 

Pkt.4.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o bieżących sprawach Gminy 

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/.  

 

Radny A. Sękiewicz – poprosił o więcej informacji w sprawie budowy płyty do 

bioremediacji gleby metodą ex situ na działce nr 253/6 obręb Kłobuck, gmina 

Kłobuck przez firmę Altor z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. W nawiązaniu do 

wniosku U&R Calor Sp. z o.o dla zamierzenia o nazwie „Projekt sieci ciepłowniczej 

do budynków przy ul. ul. Kamiennej, Krzywej w miejscowości Kłobuck” zapytał, czy  

w przyszłości sieć będzie dalej rozwijana ul. Wieluńską  w kierunku ulicy Kościuszki 

i ul. Jasnej.  

 

 Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zwrot raportu o oddziaływaniu na 

środowisko firmie Altor z uwagi na brak kompletnego i prawidłowego wykonania 

nie ma żadnego związku ze składowaniem soli. Natomiast w ramach swoich 

kompetencji i praw staramy się ograniczyć możliwość wejścia z płytą do 

bioremediacji gleby w obręb Brody Malina. W odniesieniu do Firmy Calor 

poinformował, że problem polega na tym, że każda taka inwestycja musi mieć swoją 

wartość ekonomiczną. Firma ma w planach przeprowadzenie linii ciepłowniczej w 

każdej z ulic. Niemniej jednak oprócz warunków technicznych muszą być również 

chętni mieszkańcy. Przytoczył przykład jednej z ulic, gdzie na 20 budynków tylko 

przez 3 osoby została zadeklarowana chęć podpisania umowy na korzystanie z sieci.  
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Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska -uzupełniła, że dopóki nie zostanie 

dostarczony kompletny prawidłowy raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty do bioremediacji gleby nie będzie 

możliwości uzgodnienia tego przedsięwzięcia. W odniesieniu do magazynu soli 

odpowiedziała, że z uzyskanych informacji wie, że przedsięwzięcie planowane jest z 

całkiem inną lokalizacją, ponadto jest to przedsięwzięcie, które nie wymaga 

uzyskania decyzji środowiskowej.  

 

Radny A. Tokarz - zapytał, w jaki sposób odprowadzane są ścieki przez zakład 

Südpack Kłobuck z ul. Drukarskiej w Kłobucku oraz jaki był koszt zakupu czterech 

działek w obrębie Niwy Skrzeszów. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostało wydane postanowienie 

stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi, że  Südpack 

Kłobuck rozbudowuje swój zakład, który ma już ustalenia uwarunkowań dotyczące 

odprowadzenia ścieków, więc rozbudową objęty zostanie również  dotychczasowy 

system odprowadzania ścieków. Natomiast w kwestii kosztu zakupu czterech 

działek odpowiedział, że zostanie udzielona pisemna odpowiedź.  

 

 Radny W. Dominik – zapytał, czy zadanie „Przebudowa ul. Cichej w Kłobucku etap 

I” nie zostało pomyłkowo zapisane dwukrotnie w pkt 16 i 27.  

Poprosił o uściślenie informacji zawartej w pkt 24 złożonego wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu pn. Kłobuck przyjazny rodzicom oraz w pkt 33 w 

zakresie podpisania umowy na wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej do 

zaprojektowania wielofunkcyjnego boiska sportowego położonego na terenie 

Zespołu Szkół w Libidzy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zadanie „Przebudowa ul. Cichej w 

Kłobucku etap I” zostało pomyłkowo wskazane dwukrotnie. W kwestii zadania pn. 

Kłobuck przyjazny rodzicom odpowiedział, że chodzi o żłobek. Natomiast w                                  

odniesieniu do podpisanej umowy na wykonanie mapy odpowiedział, że w miesiącu 

styczniu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu na budowę 

boiska wielofunkcyjnego w Libidzy. Dlatego też z uwagi na długi okres oczekiwania 

na wykonanie mapy zlecone zostało same wykonanie mapy, a po Sesji zostanie 

zlecony projekt techniczny. 

 

Radny W. Dominik – poprosił o przybliżenie zapisu odnośnie utworzenia archiwum 

zakładowego. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że utworzenie archiwum zakładowego 

planowane jest w budynku przy PSZOK-u należącym do ZDiGK. Utworzenie 

planowane jest bez większych nakładów finansowych na pierwszym piętrze 
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budynku w pomieszczeniach wykorzystywanych do celów OC jako magazyny 

nieużytecznych materiałów związanych z Obrona Cywilną. 

  

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że nie znamy nośności stropu, a regały 

przesuwne mogą powodować potężne obciążenia, poprosił o rozważenie możliwości 

adaptacji pomieszczeń znajdujących się na parterze. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że po przeprowadzonych oględzinach  

wiemy, że ilość ścianek działowych na parterze jest tak duża, że siłą rzeczy powinna 

stanowić swoistą podporę tego stropu. Wobec tego mamy nadzieje, że większa część 

nie będzie wymagała wzmocnienia. Natomiast przeadoptowanie parteru na piętro i 

odwrotnie będzie kosztem niewspółmiernym i będzie kolidowało, bo mobilność 

pracy i magazynu niezbędnego dla ZDiGK byłoby uciążliwe. Niemniej jednak nadal 

czekamy na rozwiązania techniczne, które wskażą czy konieczne będzie 

wzmocnienie stropu. Informacja w tej kwestii będzie przedstawiona na bieżąco 

radzie.  

 

Radna E. Kotkowska – w odniesieniu do pkt 8 informacji burmistrza dotyczącej 

Wydziału GOR zapytała, czy jeśli została wydana pozytywna decyzja czy dotyczy 

ona budowy farmy fotowoltaicznej w rejonie ul. Górniczej w Kłobucku oraz czy nie 

powinna być inna kolejność skoro w dniu dzisiejszym do porządku obrad sesji 

zostały wprowadzone dwa projekty uchwał. Natomiast w pkt 29 i 30 informacji 

dotyczącej Wydziału IR wynika, że już zostały podpisane umowy na wykonie 

pewnych czynności.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – wyjaśniła, że postępowanie dotyczy 

inwestycji w okolicy ul. Górniczej. Natomiast zmiana decyzji była konieczna z uwagi  

na doprecyzowania parametrów inwestycji poprzez określenie ich do pewnej  

granicy.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – przypomniał, że decyzja w sprawie 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck i Programu Rewitalizacji Gminy 

Kłobuck została przez Radę podjęta w chwili uchwalenia budżetu na rok 2016, gdzie 

zostały na ten cel zabezpieczone środki finansowe. W związku z tym dokonano 

wyboru firm do opracowania dokumentacji. Zaznaczyła, że nie ma wymogu 

formalnego, aby przez radę była podejmowana uchwała o przystąpieniu. Niemniej 

jednak jest wymóg formalny przyjęcia przez radę opracowanej Strategii. Dlatego też 

wystąpiono do rady o przyjęcie uchwały o przystąpieniu by nadać rangę temu 

wydarzeniu.  
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Pkt.5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Radny M. Wożniak – poruszył następujące sprawy; 

-  poprosił starostę o wyjaśnienie pewnych wątpliwości związanych z „Przebudową 

    ciągu dróg powiatowych relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina  

    Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka, zapytał, od czego uzależniona jest budowa   

    chodnika z kostki oraz wjazdu na nieruchomość,  

 - zapytał, dlaczego w tym roku nie zostały wykoszone rowy przy drogach 

    powiatowych w Białej, 

 - zapytał, kiedy zostanie wykonany projekt chodnika przy ul. Jasnogórskiej w Białej   

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że dokumentacja na budowę chodnika 

przy ul. Jasnogórskiej w Białej jest opracowana. W odniesieniu do wykaszania 

rowów odpowiedział, że trudno jest mu teraz odpowiedzieć czy w Białej w tym roku 

były wykaszane trawy przy drogach powiatowych. W kwestii chodników 

odpowiedział, że przy budowanej drodze kostka odtwarzana jest w miejscach, w 

których właściciele mieli już wyłożone kostką wjazdy. Natomiast generalnie w 

projekcie zjazdy nie były uzgodnione w postaci bruku. Niemniej jednak istnieje 

możliwość wybrukowania wjazdu w porozumieniu z wykonawcą tak, aby właściciel 

nieruchomości we własnym zakresie sfinansował wybrukowanie wjazdu. 

 

Radny M. Woźniak – potwierdził, że w Białej w tym roku przy drogach 

powiatowych trawy nie były koszone. Poprosił  o  jak najszybsze  ich  wykoszenie.  

 

Radny A. Tokarz – w imieniu mieszkańców; 

 - zgłosił istniejący problem związany z utrudnionym wyjazdem z ul. Andersa na ul. 

   11 Listopada. (Przekazał materiał podglądowy zdjęcia).   

 - zapytał, czy jest możliwe wyznaczenie ścieżki rowerowej na chodniku przy ul. 11  

   Listopada.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że sprawa utrudnionego wyjazdu  

zostanie rozeznana. W kwestii ścieżki rowerowej odpowiedział, że trwają prace 

projektowe związane z przebudowa drogi wojewódzkiej niemniej jednak z 

posiadanych informacji wie, że ścieżka rowerowa nie została przewidziana w 

projekcie wzdłuż ul. 11 Listopada w Kłobucku.  

 

Radny W. Ściebura – zapytał Wicestarostę czy zostały zakończone rozmowy 

starostwa i gminy na temat remontu drogi ul. Szkolnej i ul. Rejmonta w Kamyku.   

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że wszyscy wiemy, co było powodem 

powstałych zapadnięć na tych drogach. Obecnie została zlecona dokumentacja 

projektowa na odcinek drogi od ul. Słonecznej, gdzie został zakończony I etap 
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modernizacji ul. Szkolnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Kamyku wraz z 

chodnikiem. Z uwagi, że projekt został zlecony jest plan, aby w roku 2017 projekt 

został złożony do wojewody o dofinansowanie. Natomiast uważa, że na dzień 

dzisiejszy wszelkie prace w postaci frezowania byłyby nieuzasadnione. Niemniej 

jednak w uzgodnieniu z gminą będzie zachodziła konieczność wyremontowania 

miejsc najbardziej niebezpiecznych.  

 

Radny W. Ściebura - zwrócił uwagę, że droga nie będzie robiona wcześniej niż za 

dwa lata. Dlatego uważa, że powstałe obniżenia jezdni na głębokości około  20 cm na 

powierzchni 2m2 powinny być doraźnie jak najszybciej zrobione.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przyznał, że wspólnymi siłami będzie zachodziła 

konieczność usunięcia powstałych zapadlisk. Zaznaczył, że w tym czasie nie tylko 

były prowadzone rozmowy. Przez Zarząd Dróg Powiatowych zostały wykonane 

wyliczenia kosztu naprawy wszystkich pęknięć i zapadlisk, wynosiłby 0,5 mln zł, 

gdzie dofinansowanie gminy do porównywalnego odcinka drogi Lgota Biała wynosi 

około 700.000,00zł. Doskonale rozumie zniecierpliwienie mieszkańców, ale z drugiej 

strony trzeba spojrzeć ekonomicznie, trochę jeszcze poczekać, dołożyć brakujące 

środki i wykonać cały odcinek na gotowo.  

 

Radna B. Błaszczykowska – zapytała, kiedy zostanie rozpoczęty etap przebudowy 

ul. Szkolnej oraz czy została zaplanowana budowa ścieżki rowerowej.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że przystąpienie do II etapu przebudowy 

ul. Szkolnej uzależnione jest od uzyskanego dofinansowania. Z chwilą jego 

przyznania modernizacja ul. Szkolnej mogłaby nastąpić w 2018r. Natomiast z uwagi 

na ograniczenia pasa drogowego nie została przewidziana budowa ścieżki 

rowerowej. Zaplanowana została budowa chodnika, ale tylko w miejscach, gdzie jest 

zabudowa.  

 

Radna D. Kasprzyk – przypomniała o zgłaszanym już problemie związanym z 

utrudnionym wyjazdem z ul. Długiej na ul. Szkolną spowodowanym zbyt wysoko 

położoną nakładką asfaltową.   

 

Wicestarosta M. Biernacki - odpowiedział, że ta sprawa zostanie przekazana do 

Powiatowego Zarządu Dróg. Poinformował, że prawdopodobnie w najbliższych 

dniach Starostwo Powiatowe wystąpi do gminy o udzielenie pomocy finansowej w 

realizacji inwestycji na drodze relacji Kłobuck – Hutka, która została 

zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Programu PROW. Koszt 

modernizacji drogi został oszacowany na kwotę 1.843.000,00zł z czego 1.172.000,00zł 

będzie pochodziło z PROW, a wkład własny 670.000,00zł. Zaznaczył, że z uwagi na 

fakt, że Program PROW wyklucza miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców nie 
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został zaliczony odcinek drogi od skrzyżowania do granic miasta. Poprosił o pomoc 

w realizacji tej inwestycji.  

 

Radny A. Nowak – w nawiązaniu do wykaszania poboczy przy drogach 

powiatowych uważa, że widoczność przy wyjeździe z posesji powinna być 

zapewniona przez właściciela nieruchomości. Natomiast, w celu poprawy 

widoczności przy skrzyżowaniach zaproponował rozwiązanie, jakie zostało 

zastosowane przy skrzyżowaniu ul. Równoległej z ul. Długosza poprzez wysypanie 

paru metrów pobocza destruktem. 

 

Radny M. Strzelczyk – zapytał, dlaczego modernizacja nie zostanie przeprowadzona 

na całym odcinku drogi relacji Kłobuck Hutka.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że założeniem starostwa jest 

modernizowanie dróg, dla których jest możliwe uzyskanie zewnętrznego 

dofinansowania. Natomiast droga relacji Hutka – Kłobuck będzie modernizowana w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przewiduje modernizacje 

tylko terenów wiejskich, a najbardziej newralgiczny odcinek przebiega przez teren 

miejski, na który nie ma dofinansowania. Poinformował, że istnieje możliwość 

przystąpienia do modernizacji całego odcinka, ale wówczas zachodziłaby 

konieczność sfinansowania jej w 100%. Zaznaczył, że Starostwo na dzień dzisiejszy 

nie posiada takich środków finansowych. Niemniej jednak nadal będą czynione 

starania, aby w roku 2018 inwestycja ta została dokończona.  

 

Radny M. Strzelczyk – przypomniał, że starania w kierunku przygotowania 

dokumentacji miały być podjęte już 2015r, kiedy to pytanie zostało zadane staroście. 

Dzisiaj mamy 2016r i tylko, dlatego, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania 

zostały poczynione w tym kierunku jakieś kroki. 

 

Wicestarosta M. Biernacki – zaproponował zapoznanie się dokumentacją i 

terminami, ponieważ są pewne rzeczy niezależne od nas. Doskonale rozumie 

niezadowolenie, ale na terenie powiatu jest 380km dróg, a mamy ograniczone 

możliwości finansowe. 

 

Radny Z. Bełtowski - zapytał, czy w tym roku zostanie zrealizowana sprawa 

uszkodzonego przepustu, którego uszkodzenie stwarza na dzień dzisiejszy bardzo 

duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców z uwagi na znajdującą się w 

przepuście rurę gazową. Zaproponował wykorzystanie na ten cel środków 

przeznaczonych na remont ul. Strażackiej w Białej. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że gdyby radny zapoznał się ze stanem 

faktycznym i własnościowym tego terenu na pewno by zmienił zdanie, ponieważ 

teren jest we władaniu Skarbu Państwa, a nie gminy, a droga nie jest drogą gminą 
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tylko jest drogą polna, która nie została zaliczona do kategorii dróg gminnych. 

Ponadto sprawa została rozeznana na miejscu przez Dyrektora ZDiGK i Kierownika 

Wydziału IR. Natomiast środki finansowe, które pozostały z ul. Strażackiej nie mogą 

być wydane na nic innego. Teren zostanie zabezpieczony z własnych środków z 

uwagi na przebiegający rurociąg. Problem polega w tym, że na tej ulicy nie można 

postawić znaku zakazu jazdy samochodów ciężarowych, bo jest dopuszczony ruch 

pojazdów do 3,5 tony, więc przepust musiał siłą rzeczy zostać uszkodzony przez 

samochody ciężarowe. Zaznaczył, że dopóki nie zostaną podjęte działania w celu 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych nie będzie możliwości inwestowania. 

 

Radna B. Błaszczykowska – zapytała, czy przy modernizacji drogi relacji Kłobuck-  

Hutka została zaprojektowana ścieżka rowerowa. Zwróciła uwagę, że coraz więcej 

mieszkańców dopytuje, kiedy w Kłobucku i na terenie powiatu powstaną ścieżki 

rowerowe. Uważa, że przy modernizacji dróg powinny powstawać ścieżki 

rowerowe.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że z uwagi na ograniczenia terenu nie 

została zaplanowana budowa ścieżki rowerowej. Zgadza się, że powinny powstawać 

ścieżki rowerowe tylko nie zawsze istnieją takie możliwości. Zaznaczył, że wiele km 

dróg powiatowych jak i gminnych ma nie uregulowany stan prawny.  

 

Członek Zarządu K. Nowak – w odniesieniu do informacji, jaka ukazała się prasie 

lokalnej odnośnie budowy odkrytego basenu na terenie OSiR w Kłobucku, 

poinformował, że bardzo ucieszyła go informacja, ponieważ miał nadzieję, że to, co 

nie udało się zrobić jemu uda się doprowadzić do końca obecnemu burmistrzowi. 

W nawiązaniu do opublikowanego wywiadu Burmistrza z dnia 5.08.2016r., w 

którym nastąpił powrót do przeszłości w kwestii opracowanej koncepcji budowy 

basenu jak również zagospodarowania całego terenu, w którym przytoczone zostały 

różne argumenty techniczne i technologiczne. Czym bardzo był zdziwiony, że o tych 

sprawach można było dowiedzieć się z tego przekazu tym bardziej, że ta 

dokumentacja zaginęła między OSiR, a Urzędem Miejskim mimo, że nadawała się do 

kosza jak zostało zacytowane w wywiadzie. Natomiast dbając o godność osobistą, a 

przede wszystkim o prawdę, co może przydać się w przyszłości panu burmistrzowi 

uważa, że jeśli podawane są jakieś fakty to trzeba mieć podstawę i dokumenty, że 

była osoba, która zleciła to zadanie. Z uwagi, że przez miejscową prasę została 

odmówiona możliwość opublikowania sprostowania stąd dzisiejsza obecność na 

Sesji. Wyjaśnił, że z uwagi, że wówczas istniała możliwość skorzystania z Programu 

JESSICA, który optował w kierunku realizacji i finansowania inwestycji, które 

generują dochody. Rozpatrywane były dwie koncepcje tj. koncepcja 

zagospodarowania OSiR i odbudowy targowiska. Niemniej jednak w międzyczasie 

wiele się zmieniło powstał Orlik, co spowodowało, że część koncepcji się 

zdezaktualizowała. Jeśli chodzi o budowę mini Aguaparku to proces uzdatniania 

wody czy jej podgrzewania i zagospodarowania basenu na część rekreacyjną i 
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pływacką powinny znaleźć się w nowej koncepcji, aby w sferze twórczej znalazła się 

w nowej dokumentacji. Przyznał, że koszt sporządzonej dokumentacji stanowił 

kwotę 14.000,00zł. Natomiast nie może zgodzić się z oskarżeniem za 

niegospodarność, ponieważ to zlecenie podpisane zostało przez pana J. Krakowiana 

pełniącego wówczas obowiązki Dyrektora OSiR. Poinformował, że osobiście udało 

się jemu dotrzeć do dokumentów, które były w Firmie ATA w Pszczynie 

(nieistniejąca już firma). Rozpatrywane były dwie koncepcje tj. tańsza polegająca na 

wyłożeniu basenu płytkami lub droższa blachą nierdzewną. Poprosił burmistrza, 

aby w przyszłości, gdy będzie mówił o poprzedniku najpierw sprawdzi dokumenty, 

bo szarganie i dyskredytowanie jego osoby w opinii publicznej nie należy do 

dobrego tonu. Natomiast osobiście życzy, aby wszystkie pomysły i założenia 

programu wyborczego zostały zrealizowane, bo one będą służyły mieszkańcom. 

Natomiast z racji obecnie pełnionych obowiązków zapytał, dlaczego został 

zlikwidowany punkt sprzedaży biletów miesięcznych w pawilonie na Rynku J. 

Pawła II, który nikomu i niczemu nie służył oprócz punktu informacji turystycznej, a 

w którym przez cztery dni odbywała się sprzedaż biletów miesięcznych z zakupu, 

którego korzystali mieszkańcy naszego powiatu i naszej gminy. W nawiązaniu do 

pytania zadanego przez Sołtysa z Lgoty jak będą wyglądały rekompensaty za dojazd 

do pracy do Kłobucka odpowiedział, że na dzień dzisiejszy trudno jest odpowiedzieć 

na pytanie nie znając stanowiska „Gminy Kłobuck w tym zakresie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie będzie wchodził w polemikę, bo   

szacunek do siebie powinien być zachowany do końca. Osobiście uważa, że 

nieaktualna dokumentacja jest już makulaturą, którą się segreguje i wyrzuca na 

śmieci,  a ponadto jest jeszcze coś innego jak prawa autorskie do tej koncepcji. Nowy 

zleceniobiorca będzie projektował koncepcję na nowo według nowych 

uwarunkowań. Ponadto w wywiadzie podane zostały tylko fakty, że jest Orlik, co 

terenowo się już nie wpisuje i że są nowe technologie, nowe baseny polietylenowe, 

czego nie zawierała koncepcja. Zaznaczył, że nigdy nie zarzucał, że zostało zrobione 

coś, co jest zbyteczne, ale skoro była koncepcja to trzeba było ją realizować tym 

bardziej, że miał pan 8 mln zł nadwyżki zostawionej przez Burmistrza Z. Krystka. W 

odniesieniu do punktu sprzedaży biletów dziwi go zadane pytanie, dlatego, że to 

ówczesny burmistrz bez umowy zgodził się na sprzedaż biletów, gdzie za PKS 

opłacane były wszystkie media nie biorąc ani złotówki za wynajęcie tego 

pomieszczenia, z uwagi na trwałość projektu i brak możliwości obciążania PKS 

fakturami. PKS nie ponosił również żadnych kosztów eksploatacyjnych, co może 

poświadczyć Dyrektor ZDiGK, od którego uzyskał te informacje. Poinformował, że 

jest po rozmowie z Prezesem PKS, który nie przystał na zaproponowane 

rozwiązania, które by uregulowały kwestie pokrywania kosztów związanych z 

utrzymaniem. Podczas rozmowy prezes PKS poprosił o dwa miesiące zwłoki w celu 

znalezienia innego pomieszczenia, które mogłoby zostać wykorzystane do sprzedaży 

biletów, które otrzymał. Ponadto PKS jest przedsiębiorstwem, które nie może być 

dotowanym przez gminę. Dzisiaj nie można powiedzieć, że punkt został 
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zlikwidowany przez gminę gdyż to Przedsiębiorstwo PKS nie zapewniło takiego 

punktu, którego zapewnienie należało w jego obowiązku, bo z tego tytułu PKS 

czerpie zyski. Gmina ma obowiązek zapewnienia transportu, do którego po wejściu 

ustawy będzie przygotowana. Natomiast z rozwiązaniem problemu dotyczącego ulg 

dla studentów, emerytów i uczniów mają wszystkie gminy. Obecnie gmina ma 

zamiar przekazania pawilonu do MOK, aby w nim móc stworzyć z prawdziwego 

zdarzenia punkt informacyjny ze sprzedażą różnych elementów promocyjnych 

gminy. Poprosił o zaprzestanie złośliwości, a sam ograniczy swoje wypowiedzi do 

konkretów.  

 

Członek Zarządu K. Nowak - poprosił o zdementowanie, że koncepcja została 

zlecona przez poprzedniego burmistrza. W odniesieniu do punktu sprzedaży 

biletów miesięcznych odpowiedział, że burmistrz zapewne do końca nie wie, na 

jakich zasadach to funkcjonowało, ponieważ z uwagi na brak możliwości poboru 

czynszu PKS odwdzięczał się w innej formie za umożliwienie funkcjonowania w tym 

miejscu, które było miejscem znakomitym dla osób korzystających z tego transportu. 

Przypuszcza, że być może, gdyby zostały zaproponowane Przedsiębiorstwu PKS 

inne warunki punkt mógłby funkcjonować w tym samym miejscu. Natomiast skoro 

gmina ma inne plany, starostwo zaproponuje dla PKS inne rozwiązanie.  

 

Burmistrz J.Zakrzewski uzupełnił, że Przedsiębiorstwu PKS zostały zaproponowane 

rozwiązania, które zachowały by dotychczasowe statusowo. Niemniej jednak nie 

zostały one przyjęte przez Prezesa PKS, co było jego decyzją i dlaczego nie poszukał 

innego punktu, kiedy miał na to wystarczającą ilość czasu. Tym bardziej, że jest tyle 

wolnych lokali, w których można było taki punkt stworzyć. W kwestii 

zdementowania odpowiedział, że też zlecił jednostkom budowę lodowiska, ale w 

Prokuraturze za nie sam odpowiada.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – przypomniał, że w 2007r faktycznie w 

porozumieniu z ówczesnym burmistrzem zostało zlecone Firmie z Pszczyny 

wykonanie tej koncepcji. Natomiast obejmując ponownie obowiązki Dyrektora OSiR 

w marcu 2015r tej koncepcji już nie było w OSiR. Zostały poczynione starania w 

kierunku jej odszukania w archiwum OSiR jak i w archiwum Urzędu Miejskiego, 

lecz nie udało się jej odszukać. Dlatego uważa, że istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że została ona wydana wiceburmistrzowi R. Ścieburze, który 

interesował się tymi projektami.  

 

Pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal- poruszyła następujące sprawy: 

- zapytała, w jaki sposób odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego i nauka w 

  budynku w obecnym stanie, 
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- zapytała, na jakim etapie jest inwestycja dotycząca przebudowy dróg Nr 491 i 

   Nr 492  

- zapytała, czy do obowiązków Sołtysa należy dokonanie spisu trzody chlewnej.  

- zapytała, kiedy zostanie podjęta przez radę uchwała w tej sprawie nadania nazwy 

   łącznikowi między ul. Polną a ul. Sienkiewicza w Łobodnie. 

- poprosiła o interwencję w sprawie udrożnienia koryta Białej Okszy, 

- poprosiła o poprawę bezpieczeństwa na przejściu drogowym dla pieszych przy 

   szkole. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jeśli chodzi o szkołę z nauką nie 

powinno być żadnego problemu i zajęcia powinny odbywać się w miarę normalnie i 

bez problemu. Natomiast większe problemy będą z przedszkolem z uwagi na fakt, 

że pomieszczenia dla dzieci nie są jeszcze gotowe. Niemniej jednak o istniejącym 

utrudnieniu zostali powiadomieni rodzice. Na czas remontu będą łączone grupy z 

zachowaniem higieny i bezpieczeństwa. W nawiązaniu do dróg wojewódzkich 

odpowiedział, że z uzyskanych informacji wie, że do końca miesiąca września br. ma 

już być złożony do opiniowania przez zarząd Dróg Wojewódzkich ostateczny 

projekt, pozostanie wystąpienie o pozwolenie na budowę. 

W kwestii nadania nazwy ulicy poinformował, że chciałby, aby nadanie nazwy 

nastąpiło po założeniu oświetlenie ulicznego na tej ulicy. 

W odniesieniu do udrożnienia koryta Białej Okszy odpowiedział, że udrożnienie 

rzeki nie jest zadaniem gminy. Natomiast wysyłane przez gminę pisma w tej sprawie  

do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych są nieskuteczne  z 

uwagi na brak środków na meliorację i oczyszczanie rzek.  

Natomiast w celu poprawy bezpieczeństwa przy przejściu przy szkole odpowiedział, 

że w ramach przebudowy drogi zostanie na pewno przesunięty wjazd na teren 

szkoły bliżej istniejącego przejścia, więc na pewno również zostanie przesunięte 

przejście. Zaznaczył, że dzieci ze szkoły przechodzą jezdnię w różnych miejscach.  

Zastanawia, się czy nie będzie zachodziła konieczność wyznaczenia przejścia koło 

sklepu.  

 

Sołtys Łobodna B. Ziętal – zapytała, dlaczego tak późno rozpoczęta została 

realizacja inwestycji w szkole w Łobodnie. W kwestii poprawy bezpieczeństwa 

przejścia przy szkole zaproponowała rozważenie umieszczania na drodze jakiegoś 

elementu zmniejszającego prędkość. W odniesieniu do budowy oświetlenia 

ulicznego na łączniku poinformowała o zaobserwowanym spowolnieniu prac nad 

jego budową oraz o dokonywanej rozbiórce elementów będących na zewnątrz przez 

osoby trzecie.  

 

 Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do spowolnienia prac odpowiedział, że 

termin jest jeszcze zachowany. Niemniej jednak spowolnienie robót spowodowane 

jest oczekiwaniem firmy na uzyskanie zgody przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na 

zajęcie pasa drogowego z uwagi, że jedna lampa znajduje się w pasie drogowym.   
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Natomiast nie ma żadnej prawnej możliwości na umieszczanie na drogach 

wojewódzkich innych elementów spowalniających prędkość niż ronda czy światła.  

W nawiązaniu do projektu szkoły przypomniał, że do projektu wprowadzono 

zmiany, bo gdyby pozostał w pierwszej koncepcji przetarg mógłby być zlecony 

wcześniej. Niemniej jednak, z uwagi, że pojawiła się możliwość pozyskania 

dodatkowego pomieszczenia została podjęta decyzja wspólnie z Dyrektorem szkoły 

o przeniesieniu biblioteki publicznej. Wystąpiła konieczność przeprojektowania i 

przebudowania całego parteru poprzez zmianę konfiguracji pomieszczeń, co 

spowodowało przeprowadzenie na nowo wszystkich uzgodnień z Sanepidem i całej 

procedury przetargowej. Zwrócił uwagę, że również nadal trwają prace na terenie 

SZ.P Nr 1 mino, że nie był zmieniany projekt.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedziała, że o przekazanie 

Sołtysom treści pisma przesłanego do urzędu zwrócił się Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w związku z afrykańskim pomorem świń. Niemniej jednak z treści 

pisma, jakie otrzymali sołtysi jednoznacznie wynika, że nie jest to pismo skierowane 

do sołtysów o wykonanie obowiązku czy zlecenie jest to tylko prośba.  

 

Sołtys Rybno W. Płuska – poprosił o udrożnienie i uregulowanie koryta Białej Okszy 

od samego źródła w Sołectwie Rybno oraz o sprawdzenie nośności przedwojennych 

dwóch mostów.  

 

Radny Z. Bełtowski – zwrócił uwagę, że burmistrz w sprawie melioracji rzek ma 

pełne prawo do złożenia wniosku do Dyrekcji WZMiUW w Katowicach.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski- odpowiedział, że pisma do Wydziału Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych są wysyłane na bieżąco w każdej sytuacji. Gmina ma obowiązek 

do wykonania zabezpieczenia, w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi.  

 

Sołtys A. Rokita – poinformowała, że w 2009r koryto rzeki zostało uregulowane na 

jej pisemna prośbę. Natomiast na dzień dzisiejszy mimo częstych interwencji koryto 

rzeki jest zarośnięte z uwagi na brak funduszy. Zaproponowała złożenie w tej 

sprawie pisma z urzędu na interwencję sołtysów. Zaznaczyła, że z posiadanych 

informacji wie, że od 1 stycznia 2017 r. udrożnienie koryt rzek będzie leżało w gestii 

gminy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że byłby zadowolony gdyby w życie 

weszła ustawa dająca gminie prawo do regulowania koryt rzek, bo poprzez 

zabezpieczenie środków w budżecie można byłoby takie prace przeprowadzać 

regularnie.   
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Pkt.7.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez 

Gminę Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt uchwały przewiduje udzielenie 

pomocy finansowej na zadanie określone w paragrafie 1 w wysokości 792.585,00 zł.  

Ogólna wartość zadania po przetargach stanowi kwotę 3.384.145,00zł, z czego 

połowa tej kwoty dotowana jest z budżetu państwa w zakresie Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg w wysokości 1.690.000zł, a część gminna w zakresie 

pomocy finansowej została podzielona procentowo w zależności od długość drogi 

przebiegającej przez określoną gminę. Dlatego też 1/4 całości kosztorysowej zadania, 

którą sfinansowałyby gminy dotyczy w 77% Gminy Kłobuck w kwocie 665.291,00 zł, 

a 23% Gminy Wręczyca w kwocie 198.723,00 zł. Zaznaczyła, że pomoc finansowa w 

uchwale jest powiększona o kwotę pomocy, którą otrzymamy z powiatu na ul. 

Długosza w Kłobucku.  

 

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

J. Soluch powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że główny inwestor wyda mniejszą kwotę niż 

Gmina Kłobuck pomagająca w realizacji tej inwestycji. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniała, że ta wątpliwość była wyjaśniana przy 

uchwalaniu budżetu, gdzie była referowana kalkulacja pomocy finansowej dla 

Powiatu, że Gmina Kłobuck będzie uczestniczyła w kosztach pomocy finansowej 

budowy tej drogi, a powiat udzieli Gminie Kłobuck dotacji na budowę ul. Długosza 

w Kłobucku, co zostało wyodrębnione, że – Powiat kwota – 127.294,00zł + Gmina 

kwota 127.294,00zł. W przypadku dofinansowania budowy drogi przez inne jst 

mamy dodatkowo cztery punkty w ocenie wniosku z Narodowego Programu 

Odbudowy Dróg. 

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 204/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 Pkt.8.  

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

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że zmiany zaproponowane w projekcie 

uchwały są bardzo obszerne. 
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 W załączniku nr 1 proponuje się korektę dochodów polegającą na: 

- zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 33.457,00zł z przeznaczeniem na 

  wyposażenie gabinetów zdrowotnych w szkołach. Kwota została w części  

  podzielona po stronie wydatkowej na gimnazja i szkoły podstawowe  

  Natomiast pozostałe zmiany, czyli zmniejszenia dochodów wynikają ewentualnie z  

   przesunięcia inwestycji na rok przyszły lub ze zmniejszenia planu realizacji zadań  

   poprzetargowych.  Zmniejszenia mają bezpośredni wpływ na załącznik nr 2  

W zakresie załącznika Nr 2 zmiany dotyczą: 

- W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejszeniu ulegają kwoty dotyczące 

   rewitalizacji targowiska miejskiego w Kłobucku kwota zmniejszenia 610.000,00zł z  

   tym, że kwota 20.000,00zł przekazana zostaje do Działu Handlu z przeznaczeniem  

   na zmiany w projekcie dokumentacyjnym tego zadania. Natomiast wydatki w  

   kwocie 600.000,00zł ulegają likwidacji w roku 2016 i zostają przeniesione na trzy  

   etapy jakie wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2019. 

   Z uwagi, że projekt regulacji dot. konkursu na zadania w zakresie targowisk ma 

   dość istotne ograniczenia, co do pozycji handlowych na targowisku została podjęta 

   decyzja, aby tą rewitalizację przeprowadzić ze środków własnych.  

W Dziale 600 Transport zmiana w zakresie wydatków bieżących polega na   

   wycofaniu środków w zakresie ul. Strażackiej w Białej (w uchwale budżetowej było 

   wskazanie w zakupach usług remontowych 300.000,00 zł ) z uwagi, że ta droga 

   wymaga nakładów inwestycyjnych. Kwota 215.000,00zł zostaje przeznaczona na  

   działalność bieżącą ZDiGK, a pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie 

   kosztów ekspertyzy i opinii w zakresie tej drogi.  

   Następna zmiana dot. wycofania w tym roku z realizacji i przesunięcie na rok  

   przyszły zadania pn. „budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w 

   Kłobucku”- 436.146,00 zł, z uwagi na fakt, że realizacja tego zadania wymaga  

   podpisania porozumienia z Polskimi Kolejami Państwowymi i w tym roku nie jest  

   możliwa do realizacji. 

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dotyczy dotychczasowego 

    planu o 10.000,00 zł w związku z działaniami w zakresie ogłoszeń, wycen  

   nieruchomości w gestii Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami (plan  

   na półrocze jest  praktycznie wykonany). 

W Dziale 710 Działalność usługowa zdjęcie powstałych oszczędności w wysokości  

   41.870,00 zł powstałych w zakresie dwóch opracowań tzn. programu rewitalizacji  

   miasta i strategii rozwoju gminy. 

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego, w związku z tym, że w tym projekcie  

    uchwały zostaje zlikwidowana duża kwota kredytu w wys. 1.200.000,00 zł  

    pozwala nam na zaoszczędzeniu na ewentualnych odsetkach, które by  

    gmina płaciła od tego kredytu. W związku z tym ulega zmniejszeniu obsługa  

    długu o kwotę 132.608,06 zł. 

W Dziale 801 Oświata i Wychowanie w Rozdziale 80110 Gimnazja kwota 5.088,81  

    zł przeznaczona na gabinety zdrowotne oraz kwota 28.368,19 zł na gabinety w  

    szkołach podstawowych. Natomiast pozostała kwota 60.000,00 zł przeznaczona 
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   zostaje na wyposażenie bloków żywieniowych w szkołach. Ponadto w zakresie 

   tego działu planowane jest przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł na projekt budowy  

   szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy. Kwota została 

   przekazana w dniu wczorajszym na konto budżetu przez Stowarzyszenie  

   działające przy tej szkole, więc pieniądze będą pochodziły z darowizny ze  

   Stowarzyszenia, co zostanie odzwierciedlone w kolejnym projekcie po stronie 

   dochodów. 

W Dziale 852 Pomoc społeczna zostaje zwiększona kwota 30.000,00zł na zadanie w  

   zakresie przebudowy, rozbudowy strzelnicy na Centrum Usług Społecznych,    

   pochodząca ze zmniejszenia w Dziale 926 Kultura fizyczna oznaczeniem projekt  

   skate parku i placu zabaw na OSiR, ponieważ to zadanie przewiduje włączenie  

   tego projektu w część wykonania dokumentacji.  

W Dziale 900 Gospodarka komunalna z uwagi na upływ czasu i przeniesienie  

   konkursu na modernizację oświetlenia ulicznego na późniejszy okres, 

   zmniejszeniu ulegają wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł poprzez przesunięcie  

   nakładów na rok 2017 -2018 zadania w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego 

   na terenie Gminy Kłobuck. Ponadto z uwagi na podpisaną umowę na wykonanie  

   projektu i powstałymi oszczędnościami zmniejszeniu ulega plan wydatków w 

   zakresie poprawy efektywności energetycznych obiektów użyteczności publicznej  

   w Gminie Kłobuck tj. w ZSZ w Białej o kwotę 375.972,00zł z równoczesnym 

   przeznaczeniem kwoty 20.538,00zł na wydatki w ramach projektu z oznaczeniem  

   zerowym.  

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach proponuje się zwiększenie  

   dotychczasowego planu finansowego na zakup choinki w kwocie 8.900,00zł  

   dotychczasowy plan 35.000,00zł i kwoty 6.100,00zł z przeznaczeniem na drobne 

   zakupy w zakresie oświetlenia ulicznego.  

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód ściągniecie dwóch zadań z uwagi  

    na ponad planowe wydatki w zakresie przetargów.  

W Dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponowane jest  

    przeznaczenie kwoty 35.000,00zł na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury z  

    podziałem 15.000,00zł dla MOK i kwoty 20.000,00zł dla Biblioteki.  

Ogółem zmniejszenia stanowi kwotę 2.468.101,06zł  

W załączniku Nr 3 zaproponowane zostały przesunięcia w zakresie środków 

osiedlowych tj. Osiedla Nr 4,7,6 i 3.  

W załączniku Nr 4 wskazane zostało zmniejszenie kredytu o kwotę 1.192.942,06zł  

W załączniku Nr 5 wskazane zostały przychody i rozchody po zaproponowanych 

zmianach.  

 

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

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

/za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu 
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 Radny W. Dominik – w odniesieniu do kwoty 15.000,00zł przeznaczonej na remont 

Sali lustrzanej zapytał czy naturalnym jest wydatkowanie kwoty na inwestycję, która 

została już zakończona.   

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedział, że gdyby inwestycja była imiennie 

wymieniona w dotacjach na inwestycje to jako dotacja celowa musiałaby być 

rozliczona fakturami i rachunkami w tut. urzędzie. Natomiast w podziałce 

klasyfikacji jest to dotacja podmiotowa, czyli dotacja na całą działalność, więc może 

być rozliczona w różny sposób w sensie technicznym nie pilnując chronologii 

zwiększenia planu w zakresie dotacji podmiotowych.  

 

Radny M. Strzelczyk – w odniesieniu do przesunięcia na rok przyszły zadania pn. 

„budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku” uważa, że skoro 

są problemy z uzyskaniem porozumienia z PKP realizacja inwestycji nie powinna 

być przesunięta o rok, a powinna być rozpoczęta od strony ul. Stawowej od tamy.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedział, że z uwagi na brak zgody na 

podpisanie porozumienia na realizację tego zadania przez PKP była rozważana 

możliwość jego podziału. Niemniej jednak chodniki buduje się, aby został 

zachowany cały ciąg pieszy, a najbardziej brakuje chodnika na skarpie przy ul. 

Zakrzewskiej. Natomiast na ul. Stawowej chodnik jest usytuowany przy zieleńcu 

przy dużym parkingu, z którego korzysta większość pieszych. Natomiast w okresie 

zimowym budowa chodnika tylko w ul. Stawowej byłaby nieuzasadniona z uwagi 

na mały zakres robót i tym samym zwiększeniu kosztów ogólnych całego zadania.  

 

Radna D. Kasprzyk – w odniesieniu do subwencji oświatowej przeznaczonej na 

wyposażenie gabinetów zdrowotnych w szkołach zapytała, do kogo będzie należało 

wyposażenie tych gabinetów w potrzebny sprzęt i przez kogo będą one obsługiwane 

i w jaki sposób będą wynagradzani. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - odpowiedziała, że gabinety będą 

obsługiwane przez personel medyczny zatrudniony przez ZOZ.  

 

Skarbnik K. Jagusiak - uzupełniła, że zostało podpisane oświadczenie, o zawartej 

umowie z ZOZ natomiast, w jaki sprzęt zostaną wyposażone gabinety odpowie 

dyrektor po rozeznaniu tematu.  

 

Radny J. Kulej – poinformował, że PKP planuje przebudowę przejazdu na rok 2018, 

więc w przyszłym roku nie będzie jeszcze zrobione. Dlatego uważa, że gdyby została 

wykonana część chodnika do torów pozostała by do wykonania tylko mała część 

chodnika. Ponadto zastanawia się czy przy istniejącej zabudowie będzie możliwa 

budowa chodnika i czy nie będzie zachodziła konieczność wykorzystania pod 

budowę części drogi.  
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Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedział, że ten odcinek jest realizowany 

w ramach spec ustawy poprzez zabranie części terenu przy ul. Zakrzewskiej w celu 

poszerzenia istniejącego nasypu. Natomiast przy istniejącej zabudowie zmieści się 

chodnik do skrzyżowania z ul. Stawową. W odniesieniu do terminu przebudowy 

przejazdu poinformowała, że w pismach mowa jest o roku 2017 niemniej jednak w 

innych pismach przewija się rok 2018. Przyznała, że o budowie odcinka chodnika od 

ul. Zakrzewskiej do ul. Stawowej bez wchodzenia w przejazd kolejowy można 

pomyśleć w przyszłym roku jednak najwięcej problemu będzie z odcinkiem przy 

torach kolejowych, ponieważ będzie zachodziła konieczność uzupełnienia skarpy.  

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016. 

głosowało 19 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 206/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r . 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.9. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2016-2024 Gminy Kłobuck. 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że szczegółowe zmiany zostały określone w 

załączniku Nr 2 do projektu uchwały pt. Objaśnienia w zakresie zmiany w 

wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024. Prognoza w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich podzielona jest na trzy części; 

-  I część zawiera Programy i zadania, które są finansowane z udziałem środków – 

     unijnych. Są to wydatki bieżące i majątkowe. 

- II część przedsięwzięcia z udziałem osób prywatno publicznych  

-III część wydatki i zadania finansowane bez udziału środków unijnych.  

W każdej z tych części są zmiany.  

W części ze środków unijnych dodaje się nowe zadanie w zakresie ul. Strażackiej w 

Białej i w Kopcu z nakładami łącznymi 3.375.000 zł i z wyszczególnieniem lat 

realizacji. Zmienia się lata realizacji i kwotę, jeśli chodzi o modernizację oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Kłobuck. Następnie w zakresie Poprawy efektywności 

energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespołu Szkół w 

Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku zmienia się kwoty na mniejsze w zakresie 

realizacji umów poprzetargowych. Zeruje się limity w zakresie "Rewitalizacji 

targowiska miejskiego w Kłobucku" i dodaje się to zadanie w III części dot. środków 

polskich, krajowych. Następnie w punkcie 2 dodaje się nowe zadanie w zakresie 

opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentu 

studium-Kłobuck Osoki Pustkowie w zakresie wydatków majątkowych. Dodaje się 

dwa zadania: „Oświetlenie odcinka ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku " oraz 
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"Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy". Dodaje się 

nowe zadania pn.: „Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie 

sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku" oraz "Rewitalizacja 

targowiska miejskiego w Kłobucku". Zmienia się w zakresie środków własnych 

zadanie dot. przebudowy drogi gminnej ul. Łąkowej dostosowując limit wydatków 

do opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

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

J. Soluch powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 

uchwały za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

 

Radna D. Kasprzyk – zapytała, jaka została zaplanowana do przebudowy długość ul. 

Olszowiec.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – wyjaśniła, że odpowiedź zostanie udzielona w 

przerwie Sesji. 

 

Radny W. Dominik – uważa, że bardzo istotną sprawą jest informowanie, o jaką 

konkretnie nazwę drogi chodzi. Trudno się radnym zorientować, o jakiej inwestycji 

mówi się, posługując się jedynie numerem drogi. Posługując się nazwą drogi 

gminnej Nr 407128 mówi się o ul. Strażackiej w Białej i ul. Salezjańskiej w Kopcu. 

Chciałby wiedzieć, jaki zakres robót kryje się pod hasłem „modernizacja", dlatego że 

taka definicja już nie funkcjonuje w ustawie o drogach publicznych, została 

zmieniona na "przebudowę". Należy sobie zdawać sprawę, że przebudowa nie 

modernizacja, to de fakto jest budowa nowej drogi tylko po śladzie starej, jeśli chodzi 

o zakres robót. Chciałby, aby posługiwano się w dokumentach zdefiniowanymi 

terminami, bo wtedy łatwiej zorientować się, o czym mowa. Zadał pytania: czy 

zgodnie z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych projekt tej uchwały został 

zaopiniowany przez RIO .  

Skarbnik K. Jagusiak - wyjaśniła, że RIO opiniuje uchwałę dopiero po jej podjęciu. 

Radny W. Dominik – zapytał, czy zmiana uchwały ws. WPF nie powinna być 

opracowana w szczególności zgodnej z Ustawą o finansach publicznych oraz 

Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego, tym bardziej, że zwiększone zostają łączne 

nakłady finansowe w stosunku do poprzedniej uchwały o ponad 4.000.000 zł. 

Obecnie nie mamy tej szczegółowości, którą radni mieli przy podejmowaniu 

uchwały w grudniu, gdzie był szereg załączników, które wyjaśniały źródła 

finansowania itd. Wydatki są większe o ponad 4.000.000,00 zł niż w poprzedniej 

uchwale. Uważa, że radni powinni mieć więcej szczegółowości opisowej tych 
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wydatków jak również, z czego będą pokrywane i przez kogo będą realizowane te 

zadania. 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej dot. przedsięwzięć są zobowiązaniami przyszłymi. Są to bardzo ważne 

decyzje, ponieważ one mówią, jakie w przyszłości zostaną w budżecie przyjęte 

zadania inwestycyjne i ile angażują środków na lata przyszłe. Jeśli chodzi o ten 

projekt uchwały nie spotkała się do tej pory z takim postrzeganiem budżetu lat 

przyszłych, aby można było mówić o klasyfikacji budżetowej. Przyznała, że jeśli 

chodzi o budżety lat przyszłych pytanie jest bardzo zasadne, dlatego, że 

monitorowanie źródeł finansowania inwestycji w poszczególnych latach jest 

pomocne przy podejmowaniu decyzji przez radnych. Podkreśliła, że jeśli chodzi o 

lata przyszłe inwestycje generują nakłady wyodrębnione w tych przedsięwzięciach. 

W roku 2017 limity powodują nakłady majątkowe w wysokości 8.856.386,00 zł. 

Zapewniła, że robi symulacje uwzględniając ile jest dotacji, a ile środków własnych 

żeby można było zagwarantować, że część środków własnych jest możliwa do 

realizacji przy tych nakładach. W tej chwili sytuacja się tak kształtuje, że jeśli będzie 

oszczędnie zaplanowany budżet, to generowanie środków własnych w wysokości 

4.000.000,00 zł przy niewielkim kredycie pozwoli nam sfinansować rok 2017 i później 

2018r. Natomiast po przerwie poinformuje dokładnie, jakie są kwoty środków 

własnych, a jakie z dotacji przy nakładach inwestycyjnych 8.859.000,00 zł w roku 

2017 i 4.950.960,00 zł w roku 2018, ponieważ od tych kwot trzeba odjąć szacowane 

dotacje na te zadania. One są niemałe, bo jeśli chodzi o oświetlenie ulic to 

praktycznie 85% przy modernizacji oświetlenia stanowi dotacja ze środków 

unijnych, więc musimy zapewnić tylko wkład własny. To samo będzie dotyczyło 

termomodernizacji budynku Urzędu w latach przyszłych. W związku z powyższym 

na dzień dzisiejszy sytuacja przedstawiona w materiałach jest o tyle bezpieczna, że 

gmina przy tej sytuacji finansowej powinna sfinansować te zaproponowane zadania. 

Należy liczyć się z tym, że te zadania, jeśli wchodzą w wieloletnią prognozę 

finansową, to będą na pewno musiały być ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok i 

budżecie na 2017 rok, bo musi to być spójne z uchwalonymi materiałami. 

Kierownik IR W. Solska – w odniesieniu do tytułu projektu odpowiedziała, że jest to 

bardzo ogólny tytuł projektu. Oczywiście „modernizacja" nie funkcjonuje w Prawie 

budowlanym, niemniej jednak to sformułowanie jest używane we wszystkich 

programach. Nawet tytuł tej operacji tj. Budowa i modernizacja dróg w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku Olszowca ta nazwa została 

bardziej specyzowana. Natomiast dzisiaj tak to zostało zrobione, bo nie zna jeszcze 

dokładnie zakresu, jaki będzie obejmowało to przedsięwzięcie, a jest to prawie 2 

kilometry drogi. W tym też były wnioski, żeby ująć most. Na dzień dzisiejszy nie 

mamy takiego rozeznania, nie wie czy to będzie tylko przebudowa, czy może 

rozbudowa. Natomiast wiemy, że na pewno będzie to przebudowa jezdni. Na 

pewno też będzie musiało być ujęte odwodnienie i nieprawidłowe oświetlenie, które 

jest w znacznej odległości od ul. Strażackiej i nie spełnia swojej roli. Dopiero na 
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etapie precyzowania tego w planie wydatków budżetowych, po zasięgnięciu opinii 

Zespołu ds. projektowych szczegółowo określi zakres.  

Skarbnik K. Jagusiak – w uzupełnieniu wcześniejszej wypowiedzi poinformowała, 

że jeśli chodzi o rok 2017 – na nakłady - 8.850.000,00 zł, -środki własne stanowią 

4.058.000,00 zł, środki dotacyjne - 4.802.000,00 zł. Po podjęciu na dzisiejszej sesji 

niniejszej uchwały w projekcie budżetu na rok 2017 ujęte zostały by zadania takie 

jak:   

     -  modernizacja oświetlenia ulicznego planowana z dotacją unijną - 804.000,00 zł, 

     - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj.  

       termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w  

       Kłobucku, dotacja 1.058.000 zł,  

     - targowisko - 600.000,00 zł wyłącznie środki własne , -ul. Łąkowa Kłobuck – 

       dotacja 925.098,00 zł planowana z Narodowego Programu Odbudowy Dróg 

       Lokalnych, ul. Strażacka Biała planowana do dotacji z PROW - 636.300,00 zł,  

     - oświetlenie ul. Cielebana planowana w całości z własnych środków,  

     - koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR planowana z własnych  

       środków, -ul. Olszowiec Borowianka dotacja 1.146.083,00 zł ze środków PROW,  

     - boisko sportowe w Libidzy planowane z dotacją z budżetu państwa kwota 

       231.000,00 zł.  

Jeśli chodzi o zobowiązania na rok 2018 podział tych kwot jest już mniej korzystny, 

ale też mniej więcej rozkłada się po równo:  

     - środki własne - 3.447.000,00 zł, 

     - dotacja 3.105.000 zł.  

Do realizacji byłyby 3 zadania:  

     - modernizacja oświetlenia ulicznego, 

     - targowisko z nakładami ze środków własnych 1.600.000,00 zł.,  

     - II etap ul. Strażackiej w Białej z dotacją 1.463.490,00 zł. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy RIO nie powinno opiniować tej uchwały, 

zacytował fragment ustawy o finansach publicznych art. 230 ust. 3 "Opinię do 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany 

przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba 

obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania 

przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych 

latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania...". W odniesieniu 

do szczegółowości uchwały brak jest załączników, które były dołączone do tej 

uchwały z grudnia 2015r. Nie pamięta takiej sytuacji, żeby w WPF zapisywano 

inwestycję, które nie zostały zapisane w budżecie tego roku. Co za tym idzie, tak 

naprawdę zatwierdzając WPF planuje się znaczną część wydatków inwestycyjnych 

na lata 2017 i 2018, w roku 2017 kwota 1.920.000,00 zł, których w tej chwili nie ma w 

budżecie, a w roku 2018 – 4.220.000,00 zł z pominięciem skomplikowanej procedury 

uchwalania budżetu. Uchwalając budżet, dyskutuje się w komisjach nad 

inwestycjami, wybiera się te zadania lepsze, gorsze, bardziej potrzebne itd. 
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Natomiast tutaj przyjmując ten WPF pomijając te dyskusje, procedury, prace 

poszczególnych komisji, przyjmujemy już de fakto inwestycje na przyszłe lata. 

Przyjmując ten WPF w tym kształcie decydujemy o tym już w tej chwili, pomijamy 

procedurę i uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu i samego uchwalania 

budżetu. Całą tą procedurę i kilkumiesięczną pracę całej rady i komisji, omijamy. Nie 

twierdzi, że te inwestycje są złe, czy nie powinny być realizowane w 

zaproponowanych latach, ale uważa, że powinny znaleźć się dopiero w projekcie 

uchwały budżetowej na rok 2017 i wtedy dopiero odpowiednio znaleźć się w WPF. 

Uważa, że zapisywanie inwestycji, których nie ma w tym roku po stronie wydatków 

na lata następne, jest trochę przedwczesne.  

Zgłosił wniosek o ograniczenie zmian w WPF tylko do tych zmian, które następują w 

wyniku uchwalonej przed chwilą uchwały budżetowej. Natomiast wykreślenie z 

WPF wydatków pt.: -Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 407128 w Białej i 

Kopcu; -Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Libidzy; -Koncepcji 

zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego 

do ul. Niemczyka w Kłobucku; -budowa odcinka oświetlenia ul. Cielebana i ul. 

Srebrnej w Kłobucku i przeanalizowanie tych zadań w procedurze uchwalania 

budżetu.  

Uważa, że radni nie teraz powinni decydować o wydatkach na dwa kolejne lata, 

kiedy tak naprawdę rada jeszcze nie miała możliwości pochylenia się nad tymi 

tematami.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniała, że to właśnie radny wnioskował na początku 

kadencji, żeby przedsięwzięcia wieloletnie były planowane dużo wcześniej. 

Wyjaśniła, dlaczego część inwestycji takich jak Strażacka w Białej i ul. Salezjańska w 

Kopcu czy boisko szkolne przy ZS w Libidzy znalazły się w WPF, ponieważ  

najprawdopodobniej dodatkowe konkursy i złożenie wniosków o dotacje możliwe 

będzie w styczniu 2017 roku, ( z powstałych oszczędności poprzetargowych z PROW 

i Programu dot. bazy sportowej w Polsce). Jeśli te zadania nie będą w tej chwili ujęte 

w WPF, tylko będą czekały na uchwalenie budżetu, to nie będzie czasu na zrobienie 

dokumentacji. Natomiast, jeśli te pozycje zostaną w tej chwili uchwalone, to Wydział 

Inwestycji ma prawo do ogłoszenia przetargu na dokumentacje i sporządzenie 

dokumentacji. Ma również takie prawo, żeby te wydatki dot. projektu dokumentacji 

znalazły się dopiero do zapłaty w roku 2017. Jeśli chodzi o inne inwestycje, to 

praktycznie większość z nich, to są tylko przesunięcia w latach. 

 

Radny W. Dominik – poinformował, że zwykle w tych tabelach WPF były 

zdefiniowane inwestycje na najbliższe 2 lata, natomiast wszystkie inne były 

wyzerowane. Natomiast obecnie wprowadzamy w przyszłoroczny budżet 

inwestycje, których nie ma w tym roku. Nie widzi tutaj np. budowy chodnika na ul. 

Zakrzewskiej i Stawowej, która w uzasadnieniu do uchwały budżetowej była 

wskazana jako do realizacji w roku 2017.  
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Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że nie ma inwestycji, które są w tym roku, a nie 

są realizowane, dlatego że są to inwestycje jednoroczne, więc nie mogą być w WPF 

(jeśli chodzi o ul. Zakrzewską i ul. Stawową). Tak będzie z kilkoma innymi 

inwestycjami. Nie ma tam ul. Prusa i Witosa planowanej do PROW-u i też można by 

zadać pytanie, dlaczego tych ulic nie ma. Poprosił radnych o uchwalenie tej uchwały, 

dlatego, że pozwoli to na projektowanie ul. Strażackiej, boiska w Libidzy i złożenie 

ich do PROW czy do Inwestycji Programu Rozwoju Baz Sportowych w przyszłym 

roku. Poprosił, aby jeśli będą jakieś pytania, skierować je do Pani Sekretarz bądź 

Przewodniczącej Rady, postara się odpowiedzieć na nie w formie pisemnej.  

Skarbnik K. Jagusiak –poinformowała, że jeśli rada w budżecie nie przeznaczy tych 

środków, które są w WPF, to RIO zakwestionuje obie te uchwały, bo one muszą być 

spójne. Faktycznie część pieniędzy planowana jest jak gdyby rozdysponowana 

wcześniej i tu zgadza się z radnym. Tylko w każdej fazie etapu oprócz realizacji, 

można z pewnych rzeczy zrezygnować, ale dzieje się to potem tak, że dokumentacja 

jest odkładana na półkę.  

 

Radny W. Dominik – podtrzymał złożony wniosek. Wniosek generalnie dotyczył 

wykreślenia tych inwestycji, których nie ma w budżecie, a skutkują zobowiązaniami 

finansowymi na lata 2017/2018 na łączną kwotę 4.220.000,00 zł.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poprosiła, o powtórzenie treści wniosku. 

 

Radny W. Dominik – wniósł o usunięcie z projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy 

Kłobuck, wydatków majątkowych, które nie są zapisane w uchwale budżetowej na 

rok 2016:  

- modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu w 2017r. kwota 

  1.075.000,00 zł i w 2018r. kwota 2.300.000,00 zł,  

- budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy kwota  

  700.000,00 zł koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie   

   sezonowym i terenu przyległego do ulicy Niemczyka w Kłobucku kwota 

   35.000,00 zł,  

- budowa odcinka oświetlenia ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku kwota 

  110.000,00zł. 

 

Radny A. Tokarz- uważa, że głosowanie wniosku powinno być odłożone na koniec 

dyskusji, z uwagi, że nie została jeszcze zakończona dyskusja i może być jeszcze 

zgłoszony wniosek dalej idący.   
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Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedział, że wniosek pod 

głosowanie poddawany jest po jego złożeniu chyba, że zostanie złożony wniosek 

przeciwny.  

Radny M. Woźniak – zapytał, czy Radny W. Dominik złożył wniosek, dlatego, że 

uważa, iż te inwestycje są niepotrzebne czy dlatego, że nieprawidłowy jest tryb albo, 

że jest niezgodny z prawem sposób podejmowania takiej uchwały.  

Radny W. Dominik – odpowiedział, że nie jest przeciwnikiem tych inwestycji, tylko 

uważa, że one powinny być procedowane zgodnie z procedurą uchwalania budżetu. 

Głosując WPF w tym kształcie, radni decydują o budżecie przyszłego roku. 

Radny M. Woźniak – zwrócił uwagę, że zaplanowany Olszowiec też był 

przenoszony na następny rok, więc to, co jest w WPF niekoniecznie przy procedurze 

uchwalania budżetu musi być uchwalone w tym budżecie.  

Radny W. Dominik – uważa, że jeżeli uchwalimy WPF w tym kształcie 

zobowiązujemy się do wprowadzenia tych inwestycji w roku przyszłym z 

pominięciem procedury uchwalania budżetu.  

Radny M. Woźniak – uważa, że radny w jego ocenie wykluczy możliwość realizacji 

inwestycji w jego miejscowości wykonania ul. Strażackiej z PROW, ponieważ nie 

uchwalając tej uchwały dzisiaj, nie będziemy mieli możliwości przystąpienia do 

projektowania i przystąpienia zarazem do konkursu. Natomiast procedura 

uchwalania budżetu może być zakwestionowana przez RIO, więc to należy im 

pozostawić, a nie rozstrzygać w tym momencie. Ponadto tym zagadnieniem zajmują 

się osoby kompetentne i im należy zaufać.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że inwestycja pt." remont czy modernizacja" 

została zatwierdzona w grudniu 2015 roku. Jest koniec sierpnia i nagle się okazuje, że 

to nie modernizacja tylko przebudowa albo budowa. 

 

Radny M. Woźniak – powiedział, że można było się zapytać, w jakim trybie to jest 

robione i dlaczego, a nie od razu to kwestionować. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – zapytała, kto z radnych chce złożyć inny lub  

dalej idący wniosek do niniejszego projektu uchwały. Zapytała, czy Radny A. 

Tokarza czy chce złożyć inny wniosek. Wobec braku zgłoszeń poddała pod 

głosowanie wniosek złożony przez Radnego W. Dominika o usunięcie z projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2016-2024 Gminy Kłobuck, wydatków majątkowych, które nie są zapisane w 

uchwale budżetowej na rok 2016 tj.:  

- modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu w 2017r. kwota 
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  1.075.000,00 zł i w 2018r. kwota 2.300.000,00 zł,  

- budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy kwota  

  700.000,00 zł koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie   

   sezonowym i terenu przyległego do ulicy Niemczyka w Kłobucku kwota 

   35.000,00 zł,  

- budowa odcinka oświetlenia ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku kwota 

  110.000,00zł. 

/Za przyjęciem wniosku – głosowały 3 osoby; przeciwnych - 14 radnych, wstrzymały 

się – 3 osoby/ Wniosek nie uzyskał akceptacji. 

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck głosowało 15 radnych 2 

radnych głosowało przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 207/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie zlecenia do realizacji zadania 

własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów  

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała w związku z podjęciem przez Gminę 

Mykanów uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie realizacji zadania w 

zakresie budowy kanalizacji w ul. Polnej w Białej (sześciu mieszkańców naszej 

gminy) niezbędnym jest podjęcie stosownej uchwały. 

 

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

J. Soluch powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie 

zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy 

kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

 Uchwała została podjęta i nosi Nr 208/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

Białej, obręb Biała Górna.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że podstawą do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego była uchwała 
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Rady Miejskiej w Kłobucku podjęta w dniu 23.06.2015r w sprawie przystąpienie do 

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Białej obręb Biała Górna przy ul. Parkowej. Teren objęty 

opracowaniem stanowi powierzchnię 2,60ha, który w przeważającej części stanowi 

własność Gminy Kłobuck i dla którego obowiązuje plan zagospodarowania 

przestrzennego, przeznaczający nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. O zmianę planu wystąpiła Rada Sołecka w Białej wnioskując o jego 

przeznaczenie pod usługi sportu i rekreacji. W czerwcu 2015r podjęta została 

uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu. W dniu 8 marca br projekt 

planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie 

zaopiniowany przez Gminną Komisje Urbanistyczno Architektoniczną. Natomiast 

wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu miało miejsce w dniach od 27 do 

24.06.2016r. a możliwość składania uwag do ustaleń zawartych w cyt. dokumentach 

planistycznych była do 8 lipca br. Dyskusja publiczna nad projektem planu odbyła 

się w dniu 14.06.2016r. Do projektu planu w wymaganym terminie nie złożono 

żadnych uwag. W trakcie opiniowania projektu przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego zgłoszono do zapisów tekstu wątpliwości. Dlatego też w 

porozumieniu z projektantem planu wprowadza się następujące autopoprawki, 

które nie powodują konieczności ponownego uzgodnienia i wyłożenia projektu 

planu:  

 

-  w paragrafie 2 pkt 7 ppkt c wykreślenie części zdania …zlokalizowanej niżej 

    niż 3,5 m od powierzchni terenu przed głównym wejściem ... na zapis takich części  

    wystających przed elewację jak : wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz  

    innych  części budynku pod warunkiem, że elementy te nie przekroczą określonej  

    w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2m.  

-   paragrafie 5 ust. 1 pkt 4 wykreślenie zapisu ppkt h,  

-   paragrafie 5 ust. 4 ppkt 3 a poprzez wykreślenia słowa ,, budynków’’,   

-  w rozdziale IV ust. 3 poprzez dodanie zapisu… lecz nie mniej niż dwa miejsca  

    postojowe dla pojedynczego obiektu usługowego. 

 

Projektant planu S. Wróbel – poinformowała, że projekt planu dla Białej obejmuje 

teren pod usługi sportu i rekreacji i jest przeznaczeniem dominującym, a 

przeznaczeniem dopuszczalnym są usługi kultury, handlu i usługi gastronomii, 

która została ograniczona powierzchnią zabudowy 20% terenu. Ponadto w planie 

zostało przeznaczone 40% powierzchni biologicznie czynnej. Pozostały teren jako 

rolny przeznaczony został pod usługi sportu i rekreacji, który w 92% tego terenu jest 

we władaniu gminy stąd jest jak najbardziej uzasadnione i jest jak najbardziej 

optymalna możliwość wykorzystania tego terenu pod cel publiczny. Pozostałe 

tereny pozostają terenami rolnymi zagrożone podtopieniami z ograniczeniem 

zabudowy kubaturowej. Zwróciła uwagę, że uchwała składa się z tekstu i 

załączników tekstowych oraz rysunku, który jest integralną częścią tego planu. 
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

 

Radny A. Tokarz- uważa, że rada gminy podejmując decyzje o uchwaleniu planu 

powinna dysponować rzetelną informacją, co do rozmiaru zobowiązań, które 

powstaną w związku z przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. Zwrócił uwagę, 

że z treści uzasadnienia z zapisu pkt 3 wpływ na finanse publiczne w tym budżet 

gminy jest tylko mowa o wykupieniu 7% terenów planowanych usług i rekreacji, co 

nie stanowi istotnego obciążenia budżetu gminy. Zapytał, jakie skutki finansowe 

niesie z sobą uchwalenie planu. Skoro jego wątpliwości budzi zapis w Rozdziale 4 

ust. 2 pkt 3 szerokość linii rozgraniczających: zapytał, czy kategoria drogi zostanie 

zmieniona z zachowaniem reguł oraz zapis § 9 ust. 3 pkt 1. dotyczący 

odprowadzania wód opadowych. 

 

Projektant planu S. Wróbel – wyjaśniła, że w uzasadnieniu jest mowa tylko o 

skutku, jaki wiążę się z wykupem 7% terenu, ponieważ nie ma żadnych innych 

skutków. Wyjaśniła, że jest to inwestycja, która jest inwestycją wprawdzie generującą 

koszty, bo jest to koszt inwestycji publicznej, który nie wynika z prawa miejscowego. 

Skutkiem uchwalenia planu miejscowego była by sytuacja, gdyby został 

zaprojektowany teren, który wymaga urządzenia drogi i doprowadzenia 

infrastruktury technicznej. Natomiast opracowaniem został objęty teren, gdzie 

istnieje droga, bo ustalenia planu zachowują dotychczasową kategorię drogi, 

również istnieje infrastruktura techniczna i nie ma konieczności prowadzenia 

nowych kolektorów, a istniejący zapis, że docelowo należy zrealizować kanalizacje 

sanitarną, niemniej jednak obowiązek zrealizowania tej kanalizacji wynika już z tego, 

co już istnieje na terenie i z obowiązującego planu na tym terenie. Zaznaczyła, że 

uchwalając nowe prawo nie wprowadzamy żadnych zmian w planie miejscowym, 

które spowodowało dodatkowe nakłady gminy na tą inwestycję. Dlatego też 

jedynym skutkiem finansowym ustaleń planu, który powstaje na wskutek 

stworzenia nowego prawa miejscowego jest fakt, że mamy część działki, której nie da 

się przeznaczyć pod inną funkcję niż funkcję publiczną, ponieważ jest ona 

zlokalizowana na tyłach kompleksu pomiędzy terenami publicznymi, gdzie były 

usługi sportu, a rolą. Zaznaczyła, że jedynym skutkiem tego planu jest powstanie 

obowiązku wypłaty odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości lub za 

ograniczenie. Niemniej jednak w tym przypadku ustawa przewiduje 

odszkodowania, wykup nieruchomości lub nieruchomość zamienną. Zwróciła 

uwagę, że najbardziej sensownym rozwiązaniem, który tworzy kompleks zwarty jest 

docelowy wykup tej nieruchomości, więc głównym i jedynym skutkiem finansowym 
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jest wykup tej nieruchomości, pozostałe skutki wynikają z obowiązującego planu, 

czyli związane z infrastrukturą techniczną i z prawem obowiązującym już na terenie. 

Plan nie wpływa na większe zobowiązania, jeżeli chodzi o realizacje infrastruktury 

technicznej. Zaznaczona droga o szerokości 12m nie oznacza poszerzenia jezdni, bo 

to są inne linie rozgraniczające, w której masie mają prawo się pojawić elementy 

przekroju poprzecznego drogi tej kategorii. Niemniej jednak nie jest to droga 

projektowana jest to tylko zapis zgodny z prawem parametrów tej drogi, której 

parametry zostały wskazane w obowiązującym planie miejscowym.  

 

Radny A. Tokarz-  poprosił o koszty prognozy finansowej.  

 

Projektant planu S. Wróbel – odpowiedziała, że koszt wykupienia tej nieruchomości 

w prognozie finansowej oszacowany został na kwotę koszt około 28.000,00zł, gdzie 

maksymalny cena liczona po maksymalnej cenie jak za zabudowę mieszkaniową tj. 

około 60.000,00zł. 

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna głosowało 20 radnych, głosów  

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.      

Uchwała została podjęta i nosi Nr 205/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej. 

 

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

dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego Kłobucku przy ul. Górniczej. Granice 

opracowania planu zostały określone na załączniku graficznym będącym 

fragmentem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck. W myśl art. 9 ust 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące przy 

sporządzaniu planów miejscowych. W obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego teren proponowany do objęcia 

planem miejscowym przewidziany jest pod lokalizację obiektów produkcyjnych, 

składów magazynów oraz tereny przewidziane pod urządzenie dróg. Zaznaczyła, że 

zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w 

życie w dniu 11 września 2015 r zobowiązuje organ sporządzający projekt planu do 

uzgodnienia projektu z zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyniku 

audytu krajobrazowego, na którego sporządzenie zarząd wojewódzki na 

wyznaczony 3 letni okres czasu od wejścia w życie zmiany. Nadmieniła, że 

wnioskodawcami są właściciele części przedmiotowego terenu. Ponadto proponuję 



 33 

się objęciem planem całej ul. Drukarskiej tj. od ul. Górniczej aż do ul. Krętej w 

Zakrzewie.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie 

ulic Górniczej i Drukarskiej głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 209/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska 

Polskiego. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że dla przedmiotowego 

terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 

uchwałą Nr 19/II/2000 Rady Miejskiej w Kłobucku, który wnioskowane tereny 

przeznacza pod bazę rejonu energetycznego. Niemniej jednak obecny właściciel 

części przedmiotowego terenu wnosi o jego przeznaczenie pod zabudowę 

przemysłowo- usługową.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie 

ulic Górniczej i Wojska Polskiego głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 210/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

  

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że projekt uchwały 

dotyczy zniesienie formy ochrony przyrody 1 sztuki drzewa z gatunku dąb 

szypułkowy, rosnącego na nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. 
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Zakrzewskiej ozn. wew. gruntów nr 540/5 obręb Rybno (oddział leśny 224) 

stanowiącej własność Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, które zostało 

ustanowione Pomnikiem Przyrody w roku 1963, a które w dniu 13.07.2016 w 

związku obfitymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem na wysokości 7 metrów 

zostało złamane i całkowicie pozbawione korony. W wyniku, czego nastąpiła utrata 

wartości przyrodniczych drzewa. Wnioskiem o zniesienie formy przyrody wystąpiło 

Nadleśnictwo Kłobuck.   

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 

głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.      

Uchwała została podjęta i nosi Nr 211/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i 

zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że niniejsza uchwała 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została podjęta 

27.X. 2014r. Zmiany do uchwały zostały wprowadzone we wrześniu 2015r. z uwagi, 

że w dniu 1.02.2015r weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, która wprowadziła obowiązek podjęcia nowych aktów prawa 

miejscowego. W związku z powyższym zaistniała konieczność zastąpienia 

dotychczas obowiązującej uchwały wraz z jej zmianami, nowym jednolitym aktem, 

uwzględniającym cały zakres delegacji znowelizowanej ustawy. Projekt uchwały 

został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz przekazany do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku celem 

zaopiniowania.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, z czego wynika, że domy jednorodzinne położone  

w części miejskiej gminy mają zapewniony odbiór odpadów raz na dwa tygodnie, a 

z  części wiejskiej raz na trzy tygodnie. 
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Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska- odpowiedział, że to wynika z przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 212/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – zgłosiła autopoprawkę polegającą na 

zmianie zapisu r-ku bankowego gminy na rachunek bankowy utworzony dla wpłat 

za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Poinformowała, że jest to kolejna 

uchwała, której konieczność podjęcia wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Kłobuck głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 213/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że jest to ostatnia 

uchwała, której podjęcie wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach poprzez zastąpienie dotychczas obowiązującej uchwały 

nowym jednolitym aktem uwzględniającym cały zakres delegacji znowelizowanej 
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ustawy. Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi oraz przekazany do zaopiniowania do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – zgłosiła autopoprawkę polegającą na 

poprawie kolejności numeracji w § 23 po zapisie pkt. 6 oraz poprzez wykreślenie z 

zapisu pkt 8 zdania …Ponadto w takim wypadku w widocznym miejscu umieszcza 

się tablicę ostrzegawczą. 

 

Radny W. Dominik – poinformował, że nie bardzo możemy w tej chwili zmieniać 

niniejszej uchwały z uwagi na konieczność podjęcia uchwały, do czego zobowiązuje 

nas ustawa i, że wciąż obowiązuje umowa między gminą, a usługodawcą w zakresie 

usuwania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłobuck poprosił, aby 

wątpliwości zgłoszone na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w 

dniu 22.08.2016r w formie odpisu zostały przekazane do Wydziału GOR, aby przy 

kolejnej nowelizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kłobuck 

zostały one przeanalizowane. Poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie wątpliwości 

powtórzenia w dwóch uchwałach tego samego zapisu dotyczącego częstotliwości i 

sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska odpowiedziała, że powtórzenie tych 

zapisów wynika również z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego, w 

których wskazano, że to, co było zapisane w poprzedniej uchwale musi być 

powtórzone w regulaminie. W odniesieniu do kolejnej wątpliwości dotyczącej 

wykaszania opuszczonych zaniedbanych działek poinformowała, że w najnowszym 

rozstrzygnięciu wojewody śląskiego z dnia 18.08.2016r wskazane zostało cyt: Dbanie 

o estetykę nieruchomości w postaci utrzymywania w należytym stanie zieleni na jej 

terenie jest indywidualną sprawą każdego z właścicieli nieruchomości. Przepis 

kompetencyjny nie daje radzie gminy możliwości nakładania w tym zakresie 

jakichkolwiek obowiązków” przywołany został wyrok Sądu z roku 2007. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że założenie racjonalnego prawodawcy 

zakłada, że nie powinno być powtórzeń w systemie prawa. Natomiast w tym 

przypadku nie mamy do czynienia z klasycznym powtórzeniem, dlatego, że zakres 

regulacji każdej z tych uchwał jest inny, a różnice można już zauważyć skupiając się 

na samym zakresie podmiotowym. Regulamin utrzymania czystości dotyczy 

właścicieli wszystkich nieruchomości na terenie gminy niezależnie od tego czy są 
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zamieszkałe czy nie są zamieszkałe. Natomiast gminny system gospodarowania 

odpadami według stanu na dzień dzisiejszy obejmuje nieruchomości zamieszkałe. 

Ponadto każda z tych uchwał ma inną podstawę prawną, ale w jednym i w drugim 

przypadku mówi się o częstotliwości. W uchwale w sprawie prowadzenia 

gospodarki odpadami przez gminę w art. 6r powiedziane jest, że rada gminy określi 

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego sposób i zakres świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów, a w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych, czyli to, co się dzieje w ramach gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast w obecnie procedowanej 

uchwale art. 4 ust 2 określa, co powinno się znaleźć w regulaminie zgodnie z 

zasadami interpretacji tego rodzaju norm kompetencyjnych przez Organy Nadzoru, 

jeżeli jest powiedziane, że regulamin określa te zasady to wszystkie zasady musi 

określać, a brak którejkolwiek powoduje uchylenie całego regulaminu. Zapis pkt 3 

określa częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenu przeznaczonego do użytku 

publicznego, więc ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy w tym także 

przeznaczonych do użytku publicznego. Zwrócił uwagę, że poza tym, że mamy inny 

zakres podmiotowym mamy też zakres przedmiotowy jako nieczystości ciekłe, 

których usług nie obejmuje uchwała w sprawie gospodarowania odpadami i zakresu 

świadczonych usług przez gminę.  

 

Radny W. Dominik – poprosił o doprecyzowanie zapisu w § 5 ust. 1 zwrócił uwagę, 

że z treści tego zapisu wynika, że wszyscy właściciele zobowiązani są do 

selektywnego zbioru odpadów, kiedy nie przez wszystkich mieszkańców została 

zadeklarowana chęć selektywnego zbioru odpadów komunalnych. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – zwrócił uwagę, że selektywna zbiórka w pewnym 

minimalnym zakresie zawsze będzie wszystkich obowiązywać z uwagi, że dotyczy 

wielu rodzajów odpadów jak np. wielkogabaryty, opony i leki, które wymagają 

selektywnego zbioru. 

 

Radna B. Błaszczykowska – poprosiła o wypracowanie takich działań, które 

zmusiłyby właścicieli zaniedbanych nieruchomości do ich uprzątnięcia oraz o 

podjęcie działań w rozwiązaniu sprawy hodowli trzody chlewnej w miastach, której 

unoszący się fetor przeszkadza mieszkańcom szczególnie w okresie letnim. 

 

Sekretarz M. Kasprzak w odniesieniu do utrzymania czystości na nieruchomościach 

przylegających do chodnika odpowiedziała, że tę kwestę reguluje ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach i gmina ma możliwości prawne do 

egzekwowania tego typu zachowań.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedział, że gmina w chwili 

obecnej nie ma takich możliwości wprowadzenia ograniczeń, gdyż zapach nie jest 
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mierzalny. Poinformowała o trwających pracach nad tzw. ustawą odorową, która do 

dnia dzisiejszego nie została jeszcze uchwalona z uwagi na dużą ilość zgłaszanych 

kwestii spornych. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, jakimi instrumentami dysponuje Gmina Kłobuck do 

egzekwowania dyspozycji tego regulaminu. Przytoczył przykład usuwania 

zanieczyszczeń po zwierzętach domowych czy obowiązek deratyzacji   

  

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach w dziale przepisy karne dają możliwość zastosowania tych 

przepisów i nałożenia w toku prowadzonego postępowania odpowiednich kar i 

grzywny finansowej dla osób, które nie przestrzegają przepisów aktów prawa 

miejscowego po udowodnieniu takiego zdarzenia. Zaznaczyła, że może to zrobić 

również przedstawiciel Policji poprzez nałożenie mandatu w stosunku do właściciela 

psa.  

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Kłobuck głosowało 20 radnych, 1 osoba głosowała 

przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 214/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.18. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został podjęty 

przez radę uchwałą w dniu 30.03.2016r. Jednakże, że przez Wojewodę Śląskiego 

rozstrzygnięciem nadzorczym została stwierdzona nieważność uchwały Nr 

178/XX/2016r. Wobec powyższego został przygotowany nowy projekt programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kłobuck uwzględniający uwagi wskazane w rozstrzygnięciu 

nadzorczym. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Lekarza Weterynarii w 

Kłobucku, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz przez zarządy obwodów 

łowieckich działających na terenie gminy Kłobuck.  

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny A. Nowak – zapytał czy hodowlą można nazwać trzymanie suczki ze 

szczeniętami w budynku wielorodzinnym. 
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Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedziała, że hodowla musi być 

zarejestrowana. Natomiast szersze wyjaśnienie z funkcjonującego w obrocie 

prawnym pojęcia hodowla zostanie udzielone w formie pisemnej.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, jaka jest możliwość określenia ile kotów może żyć na 

określonej niewielkiej przestrzeni.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedział, że nie zna granicy 

dopuszczalnej. Natomiast z własnych obserwacji widzi, że jest ich dużo, ale jest ich 

dlatego tak dużo, bo są dokarmiane przez samych mieszkańców osiedli. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy uchwała został uchylona przez wojewodę z 

powodu braku finansowania Programu. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedział, że przez wojewodę 

została uchylona większość uchwał w sprawie Programu podjętych w województwie 

śląskim głównie z powodu finansowania Programu, ponieważ mimo wskazanej ilość 

środków na finansowanie tego programu, środki nie zostały rozbite na konkretne 

kwoty na konkretne działania.  

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kłobuck w 2016 roku głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 215/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.19.  

Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck 

na lata 2016-2026r. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – poinformowała, że strategia rozwoju jest 

podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu gminy określającym 

obszary, cele i kierunki polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regularnej. 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6.12.2016r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

politykę rozwoju prowadzą: Rada Ministrów, samorząd wojewódzki oraz samorząd 

powiatowy i gminny. Prowadzi się ją na podstawie strategii rozwoju. Strategia 

rozwoju gminy jest szansą na kontynuowanie długofalowej wizji rozwoju gminy 

oraz koordynację i hierarchizację zadań. Dokument pozwoli też we właściwy sposób 

i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, także przewidywać niektóre z 

nich zanim się pojawią. Dzięki opracowaniu strategii na kolejne lata zwiększy się 

wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych. Strategia wyznaczy też 

kierunki promocji gminy. Warte podkreślenia jest również, że planowanie 
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strategiczne przyczynia się do przygotowania społeczności lokalnej do 

nadchodzących zmian. Według standardów Unii Europejskiej bardzo ważnym 

elementem przygotowania strategii rozwoju jest uzyskanie zgody społecznej, co do 

rezultatów procesu planowania. Należy, więc zwrócić uwagę na:  

- proces konsultacji  

- zainteresowanie procesem planowania branż ważnych dla gminy, 

- udział społeczeństwa w procesie planowania( organizacja spotkań, warsztatów), 

- upowszechnianie strategii w gminie, 

- monitoring i wdrażanie, 

Ponadto w pracy nad strategią należy zaangażować lokalne społeczeństwo, radnych, 

pracowników urzędu gminy i lokalnych liderów. 

Zwróciła uwagę, że większość gmin nawet małych ma już opracowaną strategię. 

Gmina Kłobuck nie ma opracowanej strategii rozwoju gminy. Przypomniała, że 

dawniej na potrzeby realizacji projektów był samodzielnie przez gminę opracowany 

Lokalny Plan Rozwoju, więc oprócz dokumentów planistycznych gmina nie 

posiadała opracowanego dokumentu rozwoju przyszłościowego gminy. Środki na 

opracowanie Strategii Rozwoju Gminy zostały zarezerwowane w planie wydatków. 

Obecnie został dokonany wybór wykonawców, po opracowaniu dokumentu 

zostanie on przedłożony radzie do zatwierdzenia. Natomiast, aby została 

zwiększona ranga tego dokumentu zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 

Radny W. Dominik – zapytał czy konieczne jest podjecie uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedziała, że nie ma konkretnego przepisu 

konieczności podjęcia niniejszej uchwały. W ustawie o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju w art. 3 pkt 3 jest mowa, że politykę rozwoju prowadzą samorząd 

powiatowy i gminny, czyli jak prowadzą to i opracowują taki dokument dla gminy. 

Zwróciła uwagę, że z przeprowadzonej analizy wynika, że przez połowę gmin takie 

uchwały zostały przyjęte.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że z uwagi, że nie widzi delegacji 

odpowiedniego przepisu prawnego osobiście nie widzi potrzeby podejmowania tej 

uchwały.   

 

Radca Prawny T. Głębocki- poinformował, że jego wątpliwości były zbliżone do 

wątpliwości radnego, ale nie należy tego traktować jako końcowy wniosek. 

Niemniej jednak uchwała została parafowana, ponieważ na pewnym etapie są 

prowadzone prace, które potem finalizowane są w postaci przyjęcia efektu 

końcowego. Dlatego też z punktu widzenia zasad funkcjonowania jednostki 

samorządu terytorialnego, gdzie Organem stanowiącym jest Rada, do której będzie 

należało przyjęcie tych dokumentów uzyskanie takiej uchwały już na etapie 

tworzenia tych dokumentów będzie miało jakieś znaczenie. Natomiast przyjęcie 
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uchwały nie jest obowiązkowe, ale gdyby takiej uchwały nie było nie można byłoby 

mówić o naruszeniu prawa, gdyż ustawa o rozwoju nie zawiera wymogu, 

podejmowania takiej uchwały. Natomiast z uwagi, że w ustawie o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju jest mowa, że politykę rozwoju prowadzą samorząd 

powiatowy i gminy, a zgodnie z art. 18 ust. 1 domniemanie kompetencji jest tam, 

gdzie mówi się o jednostce, a nie wskazuje się organu, teoretycznie można byłoby 

powołać się w miejsce art. 18 ust.2 pkt 6a, który mówi o przyjęciu na zapis art. 18 ust. 

1 czyli na domniemanie kompetencji, co pokazałoby, że jest mowa o wstępnej 

uchwale, która jest akceptacją najważniejszego organu w jst czyli organu 

stanowiącego dla podjęcia prac zmierzających do sfinalizowania kwestii Strategii 

Rozwoju. Natomiast późniejsza uchwała zostałaby podjęta na podstawie art. 18. ust. 

2 pkt 6a.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – zgłosiła autopoprawkę w zakresie zmiany 

zapisu w podstawie prawnej na zapis art.18 ust. 1  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026r głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

 Uchwała została podjęta i nosi Nr 216/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.20.  

Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Gminy Kłobuck na lata 2016-2025r. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – poinformowała, że rewitalizacja to 

kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych i powinna być realizowana tam, gdzie występuje największe 

nasilenie takich problemów społecznych jak bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, 

przestępczość, niski poziom edukacji lub niewystarczający poziom uczestnictwa w 

życiu publicznym i kulturalnym. Obszar za zdegradowany można uznać, jeśli 

występują tam inne niekorzystne zjawiska, jak słaba kondycja lokalnej 

przedsiębiorczości, zanieczyszczenia środowiska, niska jakość infrastruktury albo zły 

stan techniczny obiektów budowlanych. Głównym celem rewitalizacji ma być 

przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym. W ramach prac nad 

Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 planuje się 

przeprowadzenie pogłębionej analizy zjawisk społecznych, środowiskowych i 

technicznych miasta oraz miejscowości wiejskich. Obok analizy eksperckiej 

przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji uwzględniająca 

zaangażowanie mieszkańców poprzez ankietę internetową, pogłębione wywiady 

oraz spotkania bezpośrednie. W celu wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego, każdy mieszkaniec organizacja pozarządowa, czy instytucja publiczna 
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będzie mogła zgłosić pomysł projektu, który pozwoli poprawić sytuację 

mieszkańców oraz ograniczyć występujące problemy. W pracy nad strategia należy 

zaangażować lokalne społeczeństwo, radnych, pracowników urzędu gminy i 

lokalnych liderów. Nad całością prac będzie czuwał powołany przez Burmistrza 

Kłobucka Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck. Natomiast opracowanie 

dokumentu jest elementem projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Kłobuck na lata 2016-2025” zgłoszonego do konkursu zorganizowanego przez 

Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Rozwoju w ramach programu „ Śląskie 

programy rewitalizacji”. Lokalny Program Rewitalizacji ma być skutecznym 

narzędziem do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przy realizacji projektów 

związanych z rewitalizacją.  

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – zgłosiła autopoprawkę w zakresie zmiany 

zapisu w podstawie prawnej na zapis art.18 ust. 1  

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025r głosowało 21 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 216/XXIV/2016 z dnia 30.08.2016r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.21 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny A. Sękiewicz – poruszył następujące sprawy: 

 - przypomniał o konieczności umożliwienia zjazdu i wjazdu na chodnik przy ul.  

   Długosza osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich w celu dojazdu na  

   Rynek.  

- poprosił o uwzględnienie pisemnie złożonej w dniu 05.05.2016r rezygnacji z  

  członkowstwa w Komisji Statutowej.  

- poprosił o więcej informacji odnośnie ogrodzonego placu przy ul. Wieluńskiej  

  obok Netto.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska- odpowiedziała, że teren pomiędzy drogą 

krajową, a Netto oraz przy budynkach wielorodzinnych jest własnością jednego 

podmiotu. Na ten teren zostały wydane dwie decyzje o warunkach zabudowy dla 

różnych podmiotów. W pierwszym przypadku toczy się postępowanie w Sądzie 

Administracyjnym, a w drugim, po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze decyzji pierwszego organu wniosek inwestora jest ponownie 

rozpatrywany.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – w odniesieniu do przyjęcia 

rezygnacji z członkowstwa w Komisji Statutowej odpowiedziała, że po złożeniu 
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rezygnacji był przygotowany projekt uchwały, który został wycofany z obrad sesji. 

Poinformowała, że nieobecność w pracach tej komisji nie rodzi konsekwencji.  

 

Radny A. Tokarz - uważa, że złożona rezygnacja przez radnego powinna również 

dotrzeć do Przewodniczącego tej komisji, a nie dotarła. 

 

Radna E. Kotkowska - nawiązaniu do przebudowy dróg zwróciła uwagę, że przy 

modernizacji, czy remoncie dróg zniszczeniu ulegają drogi wyznaczone do objazdu, 

przytoczyła przykład ul. Kościuszki, ul. Kolejowej i ul. Ogrodowej w Kłobucku.  

Zaznaczyła, że to będzie przedmiotem wniosku do budżetu gminy na rok 2017  

z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wyremontowanie zniszczonych 

ulic. W nawiązaniu do ścieżek rowerowych zwróciła uwagę, że mimo, składanych 

wniosków przy każdej budowie drogi wnioski nie są wprowadzane do projektów. 

Zaproponowała rozważenie możliwości budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki 

Okszy.   

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że w BIP w Kłobucku oprócz umieszczonych 

uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku czy regulacji na podstawie, których funkcjonują 

jednostki pomocnicze, uważa, że BIP powinien zawierać również uchwały jednostek 

pomocniczych lub sprawozdania z działalności tych jednostek, co dałoby pewien 

obraz ich działalności. W nawiązaniu do wycofanego w dniu dzisiejszym z porządku 

obrad sesji projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium 

poprosił o ponowne przeanalizowanie zgłoszonej w miesiącu listopadzie 2015r 

interpelacji, która dotyczyła regulacji dotyczących stypendium dla uzdolnionych 

artystycznie dzieci i młodzieży w Gminie Kłobuck.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała, że jej zdaniem istnieje możliwość publikacji 

uchwał jednostek pomocniczych na stronach BIP. Poinformowała, że sprawa 

zostanie dokładnie rozeznana. W kwestii regulaminu poinformowała, że na 

posiedzeniu komisji zakres regulaminu został przeanalizowany. Niemniej po 

analizie ukazujących się w ostatnim czasie rozstrzygnięć Nadzorów Prawnych 

różnych województw uznano za właściwe wycofanie projektu uchwały z porządku 

obrad. Nadzory Prawne w swych orzeczeniach w kwestii udzielenia stypendium 

sportowego, które w regulaminie przyznania stypendium dzieci i młodzieży naszej 

gminy zostało ujęte uznają, że podstawą do przydzielenia stypendium sportowego 

jest ustawa o systemie oświaty, w której w art. 31 jest delegacja w zakresie ustanawia 

stypendium dla uzdolnionych sportowo. Stawiane wymogi w tejże ustawie nie są 

tożsame z wymogami, jakie zakładaliśmy w naszym regulaminie przyznawania 

stypendium. Ustawa o sporcie nakazuje określenie trybu pozbawiania stypendiów 

sportowych. Trudno, zatem wyobrazić sobie sytuację, która mogłaby spowodować 

pozbawienie ucznia tego stypendium, w sytuacji, gdy zostało ono udzielone za 

uzyskany wynik i jest jednorazowe. W kwestii dofinansowania stypendium dla 

uczniów uzdolnionych artystycznie przypomniała, że w Lokalnym Programie 
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wspierania edukacji uzdolnionych dzieci mając na uwadze rozstrzygnięcia 

nadzorcze- Rada ograniczyła się tylko do młodzieży uzdolnionej naukowo i 

sportowo. Jest to związane z uzasadnieniem Nadzoru Prawnego województwa 

śląskiego, które uchyliło podjętą w sprawie stypendium uchwałę przez radę w 2015r. 

W uzasadnieniu podano, że stypendium artystyczne nie może być adresowane do 

wąskiej grupy odbiorców, jaką byliby uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych czy studentów. Zdaniem nadzoru prawnego 

stypendia „artystyczne” winy być kierowane do wszystkich osób, członków 

wspólnoty samorządowej, zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami bez ograniczenia wieku i bez 

wskazania, że jest ono kierowane do uczniów. 

 

Radny W. Dominik - zaznaczył, że w swojej interpelacji posiłkując się 

rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody zaproponował rozważenie możliwości 

stworzenia oddzielnych kilku uchwał, gdyż trudno jest stworzyć na podstawie 

różnych przepisów i różnych kryteriów w jednej uchwale warunki stypendialne dla 

dzieci, które mają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Natomiast 

ustawa o sporcie i ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności przy 

stworzeniu kilku uchwał daje możliwość ufundowania takiego stypendium nie 

zawężając tylko do grona pewnej grupy uczniów.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – przyznała, że regulacja jednym dokumentem jest 

rzeczywiście bardzo trudna. Natomiast, jeśli zostanie przedstawiony kolejny 

program wyrównywania szans i wspierania edukacji to z pewnością rozważona 

zostanie propozycja utworzenia trzech aktów prawa miejscowego odrębnie dla 

stypendiów naukowych, sportowych i osiągnięć artystycznych, które byłyby 

kierowane do szerokiego grona odbiorców mieszkańców Gminy Kłobuck. 

 

Radny J. Soluch – w odniesieniu do melioracji przypomniał, że również przez 

Komisję Zagospodarowania Przestrzennego w tej kwestii zostały podjęte działania w 

WZMiUW w Częstochowie. W nawiązaniu do interpelacji złożonej w roku ubiegłym 

po raz kolejny wnosi o zalewania powstałych pęknięć na asfalcie tzw. lepiszczem. 

Zapytał, ile metrów bieżących powstałych pęknięć zostało zalanych roku ubiegłym, a 

ile w bieżącym. 

-  

Radny A. Tokarz – w nawiązaniu do regulaminu przyznawania stypendium dla 

wybitnie uzdolnionych uczniów powiedział, że jedną z przeszkód jest powiązanie 

regulaminu z Programem Lokalnym Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży. Uważa, że należy zmodyfikować sam Lokalny Program, który sam w 

sobie wprowadza pewne ograniczenia, co do adresatów tego programu, gdzie 

została ominięta płaszczyzna uczniów uzdolnionych artystycznie. Przytoczył 

przykład regulaminu obowiązującego w Gminie Kłomnice podjęty Uchwałą Nr 

36/VIII/2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015r, która nie ma tych problemów, 
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ponieważ adresatami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Kłomnice. Zapytał Radcy Prawnego, do jakiego 

organu można skierować skargę na Przewodniczącego obrad rady gminy.  

 

Radny Z. Bełtowski – w kwestii wyjaśnienia przypomniał, że mimo dwukrotnego 

zaproszenia przedstawiciela WZMiUW w Częstochowie na posiedzeniu Komisji 

Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiciel WZMiUW się nie stawił. Dlatego 

zapytał, czy była skierowana skarga do WZMiUW w Katowicach.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – w uzupełnieniu poinformowała, że zgodnie z ustawą 

Prawo Wodne utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej należy do właściciela 

nieruchomości, przez które one przebiegają i nie jest to obowiązek ani gminy ani 

organu, którym jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – w nawiązaniu do zalewania rzeki 

poinformował, że w ubiegłym roku zostało wyczyszczone koryto rzeki w Kłobucku. 

Natomiast na jego na interwencję o wyczyszczenie dalszej części koryta rzeki w 

kierunku Łobodna zostało wystosowane przez Wydział GOR pismo do WZMiUW w 

Częstochowie. W miesiącu styczniu została przeprowadzona wizja w terenie przez 

Komisję z udziałem Przedstawiciela WZMiUW, po czym zostało przesłane do 

Urzędu pismo, że zadanie zostanie ujęte w planie na 2016r. z zaznaczeniem, że 

realizacja jest uzależniona od przekazania środków przez WZMiUW w Katowicach. 

Niemniej jednak ten warunek spowodował, że mimo naszych interwencji do dnia 

dzisiejszego zadanie nie zostało zrealizowane. Poprosił Kierownika Wydziału GOR o 

przesłanie pisma monitującego w tej sprawie.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że ustawa Prawo Wodne art. 22 zobowiązuje 

właściciela nieruchomości do właściwego utrzymania wód. Ponadto w ustawie w 

art. 193 podane są przepisy karne za pomocą, których można zmusić do 

wykonywania pewnych czynności.  

 

Pkt.22.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny A. Tokarz poinformował, że pierwsze oświadczenie dotyczy uchwały  

Nr 199/ XXII /2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28.06.2016r w sprawie nie 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym A. Tokarzem.  

Zacytował główną tezę stanowiska Nadzoru Prawnego wojewody śląskiego  

„Czynności sprawdzające przeprowadzone w celu zbadania zgodności z prawem 

wskazanej uchwały nie dały podstaw do jej zakwestionowania stąd akt został 

oceniony jako zgodny z prawem zarówno pod względem merytorycznym i 

formalnym”. Korzystając z okazji podziękował 6 sprawiedliwym radnym, którzy 

głosowali zgodnie z literą prawa. 
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Oświadczył, że poprzez uniemożliwione zabrania mu głosu przez Przewodnicząca 

obrad przy procedowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck, przez, 

co został naruszony art. 31 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck cyt. radny może zabrać głos 

w dyskusji nad każdym punktem dwukrotnie. Pierwsze wystąpienie może trwać do 

5min a drugie do 2 min. Zaznaczył, że zgłoszenie były dokonywane ustnie i przez 

mikrofon nr 4, a mikrofon był włączony do zakończenia głosowania przywołanej 

uchwały. Poinformował, że w tej kwestii zostanie złożona skarga, ponieważ przez 

łamanie Statutu nie mógł przekazać swoich wątpliwości.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedział, że Statut mówi, że 

radny może zabrać głos.  

 

Pkt.23.  

Sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o następujących 

sprawach: 

- odczytała pismo Pani Ilony Kamińskiej prowadzącej działalność  

  gospodarczą pod firmą "KAMIKON" dotyczące najmu gruntu stanowiącego  

  część niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie nr 3599/10. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania W. Dominik – poinformował, że na 

posiedzeniu Komisji zagospodarowania w dniu 17 czerwca 2015r., Komisja na 

wniosek Radnej B. Błaszczykowskiej uznała, że teren ten jest w centrum miasta 

atrakcyjny, a niestety sam pawilon jest strasznie zaniedbany. Komisja uznała, że 

trzeba ten teren uporządkować i dbać o wizerunek miasta. Zaproponowała 

przedłużenie tego najmu na okres 1 roku żeby w tym czasie najemczyni mogła 

znaleźć inną lokalizację i prowadzić tą działalność w innym miejscu. W/w osoba 

wystąpiła z wnioskiem już po wygaśnięciu umowy najmu o jej kolejne przedłużenie. 

Komisja uznała, że nie będzie wypracowywała opinii na ten temat. Uznała 

stanowisko wypracowane w 2015 roku jako constans. Niemniej jednak decyzja 

powinna należeć do Rady, bo wniosek został skierowany do Przewodniczącej Rady i 

to radni powinni podjąć decyzję, co dalej zrobić z tym tematem. 

 

Kierownik GPN A. Jagielska - wyjaśniła, że umowa wygasła z dniem 31 lipca 2016r. 

Pani była wielokrotnie informowana o tym, że upływa okres obowiązywania tej 

umowy. Została poinformowana o terminie sporządzenia protokołu zdawczo-

odbiorczego celem wydania nieruchomości. W efekcie wpłynęło pismo adresowane 

do Przewodniczącej Rady, aby jednak wyrazić zgodę na kontynuację umowy. W tej 

chwili Pani została poinformowana, iż z uwagi na brak obowiązującej umowy 
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Gmina nalicza jej opłatę za bezumowne korzystanie przynajmniej do czasu, aż 

sprawa zostanie rozstrzygnięta przez radę. Art. 12 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami daje możliwość Burmistrzowi nawiązania umowy na kolejny 

okres z tym samym podmiotem, ale pod warunkiem, że rada miejska wyrazi zgodę.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, że udzielona odpowiedź w/w poruszanych 

kwestii jest wyczerpująca. W jego przekonaniu sprawa zostanie załatwiona po 

przygotowaniu projekt uchwały, a jaki będzie wynik głosowania się okaże. 

 

Radny W. Dominik – przypomniał, że radny A. Tokarz na posiedzeniu Komisji 

zagospodarowania zwrócił z propozycją wskazania wnioskodawczyni innej 

lokalizacji, z uwagi, ze na terenie gminy jest wiele nie wynajętych jeszcze lokali 

gminnych np. przy ul. Baczyńskiego. 

 

 Radna B. Błaszczykowska –dodała, że jest bardzo dużo lokali i wnioskodawczyni 

miała cały rok żeby znaleźć sobie odpowiedni lokal i przeprowadzić się. Natomiast 

obecnie zajmowany pawilon wygląda nieciekawie, a jest to centrum Kłobucka, o 

wizytówkę, którego trzeba dbać. Uważa, że pawilon powinien być zlikwidowany. 

 

Radny J. Kulej – zapytał, jakie są plany gminy odnośnie tego obiektu.  

 

Kierownik GPN A. Jagielska – projekt uchwały, który został zaproponowany rok 

temu mówił o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na kolejny 3-letni okres. Z 

uwagi na złożony wniosek przez Komisje zagospodarowania Przestrzennego o 

ograniczenie okres obowiązywania umowy do 1 roku. Wnioskodawczyni została 

poinformowana, że umowa zawarta w ubiegłym roku jest zawierana wyłącznie na 

okres 1 roku i dalsze jej przedłużanie nie będzie możliwe. Trudno mówić o planach 

gminy wobec tej nieruchomości. Jest to grunt położony na skrzyżowaniu dwóch 

dróg publicznych: krajowej i wojewódzkiej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że po 

przygotowaniu projektu uchwały, radni podejmą decyzję. 

 

- odczytała pismo mieszkańca ul. Sadowej z Białej z prośbą o to, aby przy  

  nowo remontowanej ulicy Sadowej w miejscowości Biała, budując chodnik  

  przedłużyć jego budowę od strony Lgoty do granicy działki Nr 8 z działką  

  Nr 9 przy ul. Sadowej. Jest to ok. 40 m. 

 - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła skarga na Dyrektora Zarządu  

              Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, złożona w dniu 01 sierpnia br.  

              przez mieszkańca z ul. Rómmla, któremu odmówiono bez podania 

              konkretnej przyczyny oraz merytorycznego uzasadnienia wyznaczenia 

              miejsca postojowego do parkowania samochodu w zaproponowanym przez  

              skarżącego miejscu. Poprosiła o wskazanie komisji, do której zostanie  
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              przekazana skarga do rozpatrzenia.  

 

Radny T. Wałęga - zaproponował przekazanie skargi celem jej rozpatrzenia do   

Komisji Rewizyjnej. 

 

Za skierowaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną 

 głosowało 13 osób.  

Jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni, zostanie przedłużony termin jej 

rozpatrzenia. 

 - wpłynęło pismo sprzeciw wobec inicjatywy poszerzenia granic  

               administracyjnych miasta Opola kosztem sąsiednich gmin. 

            -  poinformowała, że z materiałami na sesję radnym zostało przekazane  

                Zarządzenie Burmistrza z dnia 22.08.2016r. w sprawie przyjęcia informacji o  

                przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. oraz kształtowaniu się  

               wieloletniej prognozy finansowej 2016-2024. 

 

Pkt.24.  

Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska -oo  ggooddzziinniiee  11551100  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  

XXXXIIVV  SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu.. 

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    

 
 


