Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia XXIV Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 30.08.2016r.

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
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
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,
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.

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia XXIV Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 30.08.2016r.
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,
- 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.
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.

