
WYDZIAŁ GPN       Sesja 30 sierpień 2016r. 

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami 
1. NABYCIE 

1) Rozpatrując wnioski gminy Wojewoda Śląski decyzjami administracyjnymi wydanymi w 

okresie od 1 lipca 2016 do 22 sierpnia b.r. stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę 

Kłobuck własności następujących nieruchomości: 

a) położonych w granicach pasów drogowych dróg gminnych, 

- działki nr 1150/3 o pow. 29m
2
, stanowiącej część ul. Rómmla w Kłobucku; 

- działki nr 483/4 o pow.62m
2
, stanowiącej część ul. Kolejowej w Kłobucku, 

- działek nr 302/3 o powierzchni 14m
2
 i nr 302/4 o powierzchni 178m

2
, 

stanowiącej część ul. Zakrzewskiej w Kłobucku, obręb Zakrzew, 

- działki nr 1403/1 o pow. 145m
2
 stanowiącej część ul. Powstańców Śląskich 

w Kłobucku. 

b) nieruchomości o łącznej powierzchni 3 hektary 2786 m
2
, wykazanych w rejestrze 

ewidencji gruntów w dacie 27 maja 1990r. jako pozostające we władaniu Skarbu Państwa, a 

położonych w Białej obręb Biała Górna, stanowiących części pasów drogowych dróg 

gminnych: ul. Nadrzecznej, Strażackiej, Studziennej, Parkowej, Słonecznej, Kościelnej, 

Zagórskiej, Jana Pawła II ( działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 804, 807/2, 821/3, 

821/7, 821/6, 826/3, 826/6, 826/8, 829/2, 830, 831/2, 832, 833/4, 834/4, 836); 

c) nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 3413/3,3415/3, 3418/1, 3418/2, 3409/6 o 

Łącznej powierzchni 2854m2, położonej w Kłobucku pomiędzy ul. Śląską i Sienkiewicza; 

2) Wojewoda Śląski decyzją z dnia 27 lipca 2016r. odmówił stwierdzenia nabycia przez 

Gminę Kłobuck własności nieruchomości rolnej, położonej w Kłobucku, obręb Brody Malina 

0 łącznej powierzchni 4192m
2
, oznaczonej ewidencyjnie nr 783/2 i nr 785/3, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa i nie przekazanej w dacie 30 czerwca 2000r. do Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. Jako uzasadnienie odmowy wskazano, że przepis prawa na jaki 

powołała się gmina wymaga między innymi, aby nieruchomość nią objęta była przeznaczona 

w planie zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym w 

dacie 30 czerwca 2000r. na cele gospodarki rolnej. Natomiast w tym przypadku ok. 50 % 

powierzchni działek plan miejscowy przeznaczał pod przemysł. 

3) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku nr l67/XIX/2016 z 9 lutego 2016r. 

zmienionej uchwałą nr 195/XXII/2016 z 21.06.2016r., umowami 

notarialnymi, gmina nabyła 4 działki o łącznej powierzchni 0,1169ha, położone w Kłobucku, 

obręb Niwa Skrzeszów z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych ul. Jesionowej i ul. 

Wierzbowej. 

2. ZBYCIE nieruchomości z gminnego zasobu : 

1 przetarg ustny nieograniczony, zorganizowany w dniu 2 sierpnia 2016r. na oddanie w 

użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Kamyku, wraz ze sprzedażą 

zabytkowego dworu zakończył się wynikiem 

negatywnym. W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium. 

Dnia  26.08.2016r.  ogłoszono  drugi przetarg na  zbycie przedmiotowej  nieruchomości, 

obniżając jej cenę wywoławczą do 577.000,0zł (w tym cenę za budynek do 291.000,0zł). 

Przypominam również, że w myśl art.68 ust.3 i art.73 ust.4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz 

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%,. Powyższa bonifikata w przypadku 

zbywanej przez gminę nieruchomości dotyczy zarówno ceny zakupu budynku dworu jak i 

pierwszej opłaty i opłat rocznych które będą ustalone z tytułu ustanowienia prawa 

użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 747/36 o pow. 3.098m
2
. 
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Termin II przetargu ustalono na 26.10.2016r. godz. 12.°°, a termin wniesienia wadium 

do 20.10.2016r. Ogłoszenie o organizowanym II przetargu zostało opublikowane m. innymi 

na stronach internetowych urzędu, a wyciąg z ogłoszenia w Gazecie Wyborczej o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

3. DZIERŻAWA, NAJEM 

Zorganizowany w dniu 26 lipca br. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem części 

nieruchomości położonej przy ul. Prusa w Łobodnie, oznaczonej ewidencyjnie nr 2010/10, 

zabudowanej   kompleksem   garaży   oraz   dwukondygnacyjnym   budynkiem   biurowym 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

26 sierpnia ogłoszony został II przetarg, w którym cenę wywoławczą miesięcznego czynszu 

za najem przedmiotowej nieruchomości obniżono z 1.000,00 zł do 900,00zł netto. 

Termin przetargu wyznaczono na 30 września br. godz. 13°°. Warunkiem uczestnictwa w 

przetargu jest wpłata na konto gminy w terminie do 26.09.2016r. wadium w kwocie 1.000,0zł. 

II W zakresie gospodarki przestrzennej : 

Po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wydano następujące decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

- na wniosek Gminy Kłobuck - dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa 

Wieś przy ul. Podleśnej i Gościniec na odcinku ok. 524 m; 

- na wniosek Gminy Kłobuck - dla budowy oświetlenia drogowego w Kłobucku przy  ul. 

Żabiej, obręb Zakrzew na odcinku ok. 490 m; 

-na wniosek Gminy Kłobuck - dla budowy oświetlenia drogowego w Kłobucku, obręb 

Zagórze na łącznym odcinku ok. 718m przy ul. Ustronnej, Bocznej, Miłej, Ładnej i Prostej; 

- na wniosek Gminy Kłobuck - dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Cichej w 

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

- na wniosek TAURON Dystrybucja S.A.   dla inwestycji polegającej na budowie 980m 

odcinka linii kablowej 15 kV w Kłobucku, w obrębach Kłobuck i Zagórze, przy ul. Szkolnej, 

Żytniej i Kochanowskiego; 

- na wniosek U&R Calor Sp. z o.o., dla zamierzenia o nazwie: „Projekt sieci ciepłowniczej do 

budynków przy ul. Kamienna, Krzywa w miejscowości Kłobuck". 

 

 
                          Kierownik  

                    Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
                        i Gospodarki Nieruchomościami 

              mgr inż. Alina Jagielska 
 

 



Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- sierpień 2016r. 

1. Udzielono zezwolenia Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu z siedzibą w Kłobucku na 

prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych  

i transporcie nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck. 

2. Podpisano aneks do umowy z dnia 02.10.2015 r., zawartej z firmą PZOM Strach Spółka            

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Kłobuck obowiązujący od 1.08.2016r. Zmiana zryczałtowanej jednostkowej stawki                  

za obsługę jednego mieszkańca z kwoty 6,08 zł na 6,91 zł (brutto) nastąpiła z uwagi na 

wzrost stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych. W związku z powyższym zmiana postanowień zawartej w dniu 

2.10.2015r. Umowy, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1, jest dopuszczalna. 

3. W miesiącu czerwcu firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 359,28 Mg odpadów zmieszanych 

oraz 90,30 Mg odpadów segregowanych, a w miesiącu lipcu 341,08 Mg odpadów 

zmieszanych oraz 84,38 Mg odpadów segregowanych. 

4. W związku z uzyskaną informacją z Wydziału Ewidencji Ludności tut. urzędu o ilości 

urodzeń na terenie gminy Kłobuck w okresie od 01.01.2016r. do 31.07.2016r. i 

przeprowadzoną weryfikacją złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wysłano 43 wezwania w sprawie wyjaśnienia rozbieżności 

pomiędzy ilością osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną w deklaracji, a ilością osób 

na niej zameldowanych. 

5. W miesiącu sierpniu zostały podpisane 2 umowy z osobami fizycznymi przyznające 

dofinansowanie na likwidację odpadów azbestowych z terenu nieruchomości położonych na 

obszarze gminy Kłobuck. 

6. Do końca sierpnia b.r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2016r. 

7. Wydano postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego 

na modernizacji istniejącej wytwórni mas bitumicznych na działce nr 254/2 obręb Kłobuck 

ul. Pogodna oraz ustalono zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

8. Wydano decyzję zmieniającą ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 

dnia 12.06.2014 r. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi 

urządzeniami elektroenergetycznymi, zlokalizowanej w gminie Kłobuck na działce nr 396 

(obręb Kłobuck)". 

9. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku wszczęto postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1025 S, poprzez budowę chodnika w 

miejscowości Bórowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck. 



10. Zobowiązano Wnioskodawcę, tj. firmę Ąltor z siedzibą w Mińsku Mazowieckim do 
przedłożenia kompletnego i prawidłowo wykonanego raportu o oddziaływaniu na 

       środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty do bioremediacji gleby 

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

11. Wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu Siidpack Kłobuck Sp. z o.o. 

zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Drukarskiej 8. 

12. Zlecono naprawę 5 szt. lamp oświetlenia ulicznego na Osiedlu nr 1 w Kłobucku (ul. Prusa, 

Leśmiana, Kochanowskiego, Dąbrowskiego) 

13. W dniu 19 sierpnia na sali sesyjnej tut. urzędu odbyło się spotkanie Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Kłobucku z hodowcami trzody chlewnej. Spotkanie to odbyło się w ramach 

kampanii uświadamiającej w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją 

epidemiologiczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń. 

14. W wyniku prowadzonego postępowania odszkodowawczego uzyskano odszkodowanie 

od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1323,95 zł za uszkodzoną linię oświetlenia ulicznego. 

Uszkodzenie nastąpiło w wyniku złych warunków atmosferycznych i powalenia drzewa. 
 
 

                                                     Z up. Burmistrza  
                                                   p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,  

                                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
                                                           mgr inż. Marta Borkowska 

 

  



Informacja na sesje Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 30.08.2016 r. 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 20.06.2016 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania 

inwestycyjnego pn.: Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. Cena brutto: 753.211,41 zł. Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą w 

Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji: 30.09.2016 r. 

2. W dniu 22.06.2016 r. została podpisana umowa na usługę polegającą na pełnieniu 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 

oświetlenia ulicznego ulicy Olszyńskiego w m. Libidza, gm. Kłobuck. Cena brutto: 

500,00 zł. Wykonawca: Maciej Bogus, Kłobuck. Termin realizacji: 12.08.2016 r. 

3. W dniu 28.06.2016 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania 

inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Olszyńskiego w m. 

Libidza, gm. Kłobuck. Cena brutto: 48.358,68 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe COMPLEXUS Bal, Majcher, Pompa Sp. Jawna z siedzibą w 

Katowicach. Termin realizacji: 8.08.2016 r. Odbioru prac dokonano w dniu 

16.08.2016 r. 

4. W dniu 29.06.2016  została podpisana umowa na roboty budowlane dotyczące 

modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. 

Częstochowskiej nr 73. Cena brutto: 942.342,94 zł. Wykonawca: Firma BAU Sp. z 

o.o. z siedzibą w Opatowie. Termin realizacji: 31.10.2016 r. 

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Trwa ocena 

zgłoszonego wniosku. 

5. W dniu 29.06.2016 została podpisana umowa na roboty budowlane dotyczące 

modernizacji energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 

Listopada 6. Cena brutto: 1.355.422,64 zł . Wykonawca: Firma BAU Sp. z o.o. z 

siedzibą w Opatowie. Termin realizacji: od 01.04.2017 r. do 31.10.2017 r. 

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Trwa ocena 

zgłoszonego wniosku. 

6. W dniu 04.07 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych 

związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na 

istniejących słupach energetycznych posadowionych przy ul. Topolowej, 

Nadrzecznej i Prusa w Łobodnie. Cena brutto: 8.856,00 zł . Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELEKTRYCY s.c. A. Gabor, A. 

Gabor z siedzibą w Lublińcu. Termin realizacji: 19.08.2016 r. Odbioru prac dokonano 

w dniu 3.08.2016 r. 

7. W dniu 7.07.2016 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania 

inwestycyjnego pn.: Odwodnienie ul. Stawowej, Zakrzew, etap II w Kłobucku. 

Cena brutto: 25.059,54 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK 

Ryszard Wilk z siedzibą w Kłobucku. Termin realizacji: 19.09.2016 r. 

8. W dniu 7.07.2016 r. została podpisana umowa na usługę polegającą na pełnieniu 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: 

Odwodnienie ul. Stawowej, Zakrzew, etap II w Kłobucku. Cena brutto: 1.845,00 

zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KAMPOL Jan Żurawski z 

siedzibą w Kamyku. Termin realizacji: 30.09.2016 r. 



9. W dniu 7.07.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie usługi projektowej 

i realizację na jej podstawie robót budowlanych przebudowy linii 

elektroenergetycznej polegających na dowieszeniu dwóch opraw oświetlenia 

ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 53 przy ul. Jesionowej oraz 

nr 4 przy na ul. Kasztanowej w Kłobucku. Cena brutto: 3.813,00 zł. Wykonawca: 

Firma Usługowo-Handlowa ELWIM Marek Wilk z siedzibą w Kłobucku. Termin 

realizacji: 26.09.2016 r. 

10. W dniu 11.07.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla OSiR w Kłobucku. Postępowanie 

zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza cenowo oferta była wyższa niż 

zabezpieczone środki w budżecie. Postępowanie zostanie ogłoszone ponownie. 

11. W dniu 12.07.2016 r. została podpisana umowa na usługę polegającą na pełnieniu 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: 

Przebudowa istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie 

dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach 

energetycznych posadowionych przy ul. Topolowej, Nadrzecznej i Prusa w 

Łobodnie. Cena brutto: 453,87 zł . Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjno-Handlowe ELTECHLEN Andrzej Bogacki z siedzibą w Lublińcu. 

Termin realizacji: 29.08.2016 r. 

12. W dniu 13.07.2016 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację 

zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od 

ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji 

deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka w ramach PRO 

W 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w 

ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii". Całkowity koszt inwestycji to 2.097.863,17 zł 

w tym dofinansowanie 1.334.869,00 zł. 

13. W dniu 17.07.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie usługi polegającej na nadzorowaniu robót budowlanych 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Cichej w 

Kłobucku - etap I. Termin składania ofert upłynął 25.08.2016 r. Zostało złożonych 5 

ofert. Obecnie trwa badanie ofert. 

14. W dniu 18.07.2016 r. została podpisana umowa na usługę związaną z wykonaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania 

inwestycyjnego: pn.: Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie. Cena brutto: 

46.740,00 zł. Wykonawca: Firma OPTOVIA Maksymilian Sidorowicz z siedzibą we 

Wrocławiu. Termin realizacji: 16.12.2016 r. 

15. W dniu 18.07.2016 r. została podpisana umowa na usługę polegającą na pełnieniu 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego związanego z 

przebudową stołówki i kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Kłobucku. Cena brutto: 2.444,00 zł. Wykonawca: Firma Handlowo-

Usługowa KOMAX Robert Chłąd z siedzibą w Kłobucku. Termin realizacji: 

30.09.2016 r. 



16. W dniu 19.08.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Cichej w Kłobucku - etap I. Termin składania 

ofert upłynął 11.08.2016 r. Zostały złożone 4 oferty. Obecnie trwa badanie ofert. 

17. W dniu 19.07.2016 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania 

inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla 

w Kłobucku. Cena brutto: 85.145,85 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych WILK Ryszard Wilk z siedzibą w Kłobucku. Termin realizacji: 

06.09.2016 r. 

18. W dniu 19.07.2016 r. została podpisana umowa na usługę polegającą na pełnieniu 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: 

Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku. Cena 

brutto: 1.635,00 zł. Wykonawca: Mariusz Urbański, Blachownia. Termin realizacji: 

30.09.2016 r. 

19. W dniu 19.07.2016 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa stołówki i kuchni wraz z zapleczem w budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. Cena brutto: 146.732,66 zł. Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REG-POL Włodzimierz Wisłocki z siedzibą w 

Częstochowie. Termin realizacji: 15.09.2016 r. 

20. W dniu 19.07.2016 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie 

zbudzeni państwa zadania pn.: Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku -etap II 

zgodnie z przesłanymi wcześniej dokumentami z udzielonych zamówień publicznych. 

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to 499.188,88 zł, w tym kwota 

dofinansowania to 249.594,00 zł. 

21. W dniu 19.07.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane związane z przebudową istniejącej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu opraw 

oświetlenia ulicznego LED na istniejących słupach zlokalizowanych wzdłuż ul. 

Chodkiewicza w Kłobucku. Termin składania ofert do 7.09.2016 r. 

22. W dniu 22.07.2016 r. została podpisana umowa na usługę polegającą na pełnieniu 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego związanego z 

przebudową parteru i pierwszego piętra w budynku Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego w Łobodnie. Cena brutto: 2.250,00 zł. Wykonawca: Marek 

Zielonka, Kłobuck. Termin realizacji: 22.09.2016 r. 

23. W dniu 22.07.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie usługi polegającej na wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztowej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Harcerskiej w Kłobucku 

na Centrum Integracji Społecznej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin 

składania ofert upłynął 8.08.2016 r. Zostało złożonych 8 ofert. Obecnie trwa badanie 

ofert. 



24. W dniu 26.07.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. 

Kłobuck przyjazny rodzicom w ramach RPO WSL 2014-2020 dla osi priorytetowej: 

VIII. Regionalne kadry oparte na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju 

warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla Poddziałania: 8.1.3. 

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Całkowita 

planowana wartość projektu: 679.531,69 zł, w tym planowane dofinansowanie 

597.987,89 zł. 

25. W dniu 26.07.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego 

pn.: Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada w Kłobucku na archiwum 

zakładowe. Termin składania ofert upłynął 10.08.2016 r. Zostało złożonych 9 ofert. 

Obecnie trwa badanie ofert. 

26. W dniu 27.07.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie usługi projektowej i 

realizację na jej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie 

napowietrznej linii elektroenergetycznej w zakresie dowieszenia opraw 

oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych przy ul. Polnej, 

Podleśnej, Słonecznej i Sienkiewicza w Łobodnie. Cena brutto: 17.158,50 zł. 

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa ELWIM Marek Wilk z siedzibą w 

Kłobucku. Termin realizacji: 15.10.2016 r. 

27. W dniu 27.07.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. 

Cichej w Kłobucku - etap I. Termin składania ofert upłynął 11.08.2016 r. Zostały 

złożone 4 oferty. Obecnie trwa badanie ofert. 

28. W dniu 29.07.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie usługi projektowej i 

realizację na jej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie 

napowietrznej linii elektroenergetycznej w zakresie dowieszenia opraw 

oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych przy ul. Błotnej, 

Wodnej i Zakrzewskiej w Kłobucku oraz ul. Zagłoby w Gruszewni. Cena brutto: 

11.685,00 zł. Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa ELWIM Marek Wilk z 

siedzibą w Kłobucku. Termin realizacji: 17.10.2016 r. 

29. W dniu 2.08.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dzieła polegającego na 

opracowaniu dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-

2026. Cena brutto: 9.840,00 zł. Wykonawca: Firma PB Konsulting Piotr Bochenko z 

siedzibą w Białymstoku. Termin realizacji umowy: 30.11.2016 r. 

30. W dniu 4.08.2016 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 zgłoszonego do 

dofinansowania z UE Pomoc Techniczna w ramach konkursu Śląskie programy 

rewitalizacji - wsparcie dla gmin zorganizowanego przez Województwo Śląskie 

oraz Ministerstwo Rozwoju. Obecnie trwa ocena zgłoszonego wniosku. 

Cena brutto: 28.290,00 zł. Wykonawca: Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego 

s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak z siedzibą we Wrocławiu. Termin 

realizacji umowy: 21.11.2016 r. 



31. W dniu 18.08.2016 r. został przesłany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach pierwszy wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku - etap II 

realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019. 

32. W dniu 22.08.2016 r. została podpisana umowa na usługę związaną z wykonaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania 

inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową budynku Strzelnicy w 

Kłobucku. Cena brutto: 35.301,00 zł. Wykonawca: firma DWK projekt Wojciech 

Kulawik z siedzibą w Częstochowie. Termin realizacji: 12.12.2016 r. 

33. W dniu 23.08.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie mapy sytuacyjno-

wysokościowej do zaprojektowania wielofunkcyjnego boiska sportowego 

położonego na terenie Zespołu Szkół w Libidzy. Cena brutto: 2.460,00 zł. 

Wykonawca: Firma Usługi Geodezyjne Mariusz Dyl z siedzibą w Częstochowie. 

Termin realizacji: 22.09.2016 r. 

 

          Kierownik 
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