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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

   2. Zmiany w porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji z dnia 30.08.2016r. 

       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

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

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

       odbytej w dniu 30.08.2016r. 

   4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

   5. Zapytania do zaproszonych gości. 

   6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

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

   8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w 

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

       finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck. 

   9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.  

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości 

      stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego 

      najemcy. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

      niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu   

      nieruchomości. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

       zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

       Gminy Kłobuck. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXII/2016 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

      Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

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

      uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i    

       ponadgimnazjalnych - mieszkańców gminy Kłobuck stypendium Burmistrza  

       Kłobucka w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych  

       Dzieci i Młodzieży. 

 15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

       stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i  

       upowszechnieniem kultury oraz ich wysokości.  

 16. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o 

       wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą  

        środków komunikacji elektronicznej.  

 17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 18. Wolne wnioski i oświadczenia. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


 19. Sprawy różne  

 20. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porządek obrad Sesji po poprawkach :  

 

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

   2. Zmiany w porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji z dnia 30.08.2016r. 

       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

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

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

       odbytej w dniu 30.08.2016r. 

   4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

   5. Zapytania do zaproszonych gości. 

   6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

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

   8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w 

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

       finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck. 

   9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.  

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości 

      stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego 

      najemcy. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

      niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu   

      nieruchomości. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

       zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

       Gminy Kłobuck. 

13.  Projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu nowej  

      ustawy Prawo wodne i przewidywanych przez firmy wodociągowe skutków  

       finansowych jej wprowadzenia  

14. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o 

       wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą  

       środków komunikacji elektronicznej.  

 15  Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r  

 16. Interpelacje i zapytania radnych. 

 17. Wolne wnioski i oświadczenia. 

 18. Sprawy różne  

 19. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

 

 

 

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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Pkt.1.  

Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

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

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 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 wycofanie z porządku obrad sesji  

 - projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXII/2016 Rady Miejskiej w 

   Kłobucku z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

   Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

-  projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie 

   uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i    

   ponadgimnazjalnych - mieszkańców gminy Kłobuck stypendium Burmistrza  

   Kłobucka w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych  

   Dzieci i Młodzieży. 

-  projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

   stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i  

   upowszechnieniem kultury oraz ich wysokości.  

oraz o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

 - projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu nowej  

   ustawy Prawo wodne i przewidywanych przez firmy wodociągowe skutków  

   finansowych jej wprowadzenia.  

 

Radny A. Nowak - poprosił o wprowadzenie punktu dotyczącego zmiany planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r  

z uwagi, że na posiedzeniu w dniu 29.09.2016r członkowie komisji w głosowaniu jawnym 

zrezygnowali z przeprowadzenia kontroli zadania pn. Lodowisko. 

 

Za wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 198/XXII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było.  

Projekt został wycofany.  

 

 

 



Za wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie regulaminu 

przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - mieszkańców gminy 

Kłobuck stypendium Burmistrza Kłobucka w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży głosowało 18 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Projekt uchwały został wycofany. 

 

Za wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną i upowszechnieniem kultury oraz ich wysokości głosowało 17 radnych 

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

Projekt uchwały został wycofany. 

 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

projektu nowej ustawy Prawo wodne i przewidywanych przez firmy wodociągowe 

skutków finansowych jej wprowadzenia głosowało 18 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 13 

 

Za wprowadzeniem wniosku o zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej na II 

półrocze 2016r głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

wniosek został wprowadzony jako pkt 15 

 

Za przyjęciem porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wraz ze 

zgłoszonymi zmianami głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 

radnych wstrzymało się od głosu. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt.3.  

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji z dnia 30.08.2016r. 

 

Za przyjęciem protokołu z XXIV Sesji z dnia 30.08.2016r głosowało 18 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 M. Wożniak – zapytał, czy zostało ogłoszone postępowanie na udzielenie 

zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej ul. Strażackiej i 

ul. Salezjańskiej w Białej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że postępowanie nie zostało jeszcze 

ogłoszone, ale zostanie ogłoszone w najbliższym czasie.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy obciążenia nieruchomości gminy służebnościami 

na rzecz Tauron są płatne.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że ustanowienie 

służebności są odpłatne.  

 

Radny A. Tokarz – w nawiązaniu do przejętych nieruchomości na własność gminy 

Kłobuck pod przebudowę ul. Olszowiec w Borowiance i toczącego się postępowania 

o ustalenie odszkodowania zapytał, jakie są różnice między operatem szacunkowym, 

a oczekiwaniami mieszkańców w kwestii wyceny tych nieruchomości.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że przez właścicieli 

nieruchomości została zakwestionowana ilość wyszacowanego składnika roślinnego 

i długość ogrodzenia. W miesiącu wrześniu z udziałem stron odbyły się rozprawy 

administracyjne w związku z zakwestionowaniem operatów szacunkowych 

sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych. Rzeczoznawca po 

przeprowadzonej wizji w terenie koryguje wielkości. Natomiast postępowania mają 

się zakończyć z końcem listopada br. 

 

Pkt. 5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do zakończonej inwestycji dot. przebudowy 

drogi powiatowej między miejscowością Biała, Lgota, Kalej. Zapytał Starostę, czy 

Gmina Kłobuck jako jeden z płatników tej inwestycji będzie brała udział w odbiorze i 

będzie mogła wnosić uwagi do jakości wykonanej usługi. Poprosił o więcej 

informacji odnośnie istniejącego ryzyka zamykania szpitali w Powiecie Kłobuckim, a 

w szczególności szpitala w Kłobucku. 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – przypomniał, że w ubiegłym roku 

została podjęta decyzja o przystąpieniu do realizacji zadania pn. przebudowa drogi 

powiatowej relacji Kłobuck – Szalejka, Lgota, Biała. Termin realizacji tego zadania 

został wydłużony aneksem do umowy o dwa tygodnie z uwagi, na konieczność 

dokonania zmiany technologii wynikłych z przeprowadzonych badań gruntowych. 

Zaznaczył, że Gmina Kłobuck wraz ze starostwem od początku do chwili obecnej 

uczestniczyła w realizacji tej inwestycji. Realizacja zadania została zakończona. Obiór 



techniczny z udziałem Burmistrza Kłobucka odbędzie się w dniu jutrzejszym. 

Natomiast przy stwierdzeniu jakichkolwiek braków firma zostanie zobowiązana do 

ich usunięcia. W odniesieniu do sytuacji związanej ze szpitalami poinformował, że z 

przekazów medialnych wiemy, że przez Rząd został przygotowany projekt 

dotyczący reformy Służby Zdrowia, w którym mają być zlikwidowane Fundusze 

Zdrowia, a finansowanie Służby Zdrowia ma się odbywać według zmienionych 

kryteriów. W przygotowanym projekcie zaplanowane jest dofinansowanie szpitali 

tzw. pięcio profilowych, czyli pięcio oddziałowych z dopuszczeniem również 

funkcjonowania szpitali dwu oddziałowych takich, jakim jest szpital w Kłobucku 

gdzie jest oddział wewnętrzny i pediatryczny. Niemniej jednak po wejściu projektu 

większe problemy będą ze szpitalem w Krzepicach, który ma tylko jeden oddział 

wewnętrzny, a gdzie mimo, że jesteśmy przygotowani do kontraktów nie ma 

możliwości uruchomienia Oddziału Geriatrycznego z uwagi na brak ogłoszeń z 

NFZ. Przez Powiat Kłobucki po spotkaniu z Dyrektorem Nadzoru nad Służbą 

Zdrowia Wojewody Śląskiego została podjęta uchwała wyrażająca stanowisko w 

sprawie zagrożenia, jakie dla Powiatu Kłobuckiego wiąże się z projektem reformy. 

Ponadto być może będzie zachodziła konieczność podjęcia jeszcze działań takich, 

jakie zostały podjęte przed trzema laty w przypadku Pogotowia, kiedy wszystkie 

środowiska, samorządy, rady gminy stanęły w obronie naszego Pogotowia.  

 

Radny W. Ściebura - zapytał, czy został już ogłoszony przetarg i kiedy zostanie 

wykonana wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu rosnących przy drogach 

powiatowych min. przy ul. Szkolnej w Kłobucku i ul. Żeromskiego w Kamyku.  

Podziękował za poprawę bezpieczeństwa pieszych na ul. Strażackiej w Kamyku 

poprzez namalowanie pasów i postawienie barierki uniemożliwiającej parkowanie 

pojazdów przy skrzyżowaniu.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – poinformował, że Powiat Kłobucki 

przystąpił do opracowania projektu przebudowy drogi relacji Kłobuck – Kamyk i 

wszystkie drzewa rosnące przy drodze są planowane do wycinki nie tylko ze 

względów bezpieczeństwa, ale również z powodów technicznych. Projekt w tym 

roku zostanie zakończony a w przyszłym roku we wrześniu zostanie zgłoszony do 

wojewody śląskiego o dofinansowanie, a w przypadku uzyskania dofinansowania 

wykonanie tego odcinka drogowego planowane jest w roku 2018.  

W nawiązaniu do planowanych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck poinformował, 

że w ramach PROW z Marszałkiem zostały podpisane dwie umowy na 

dofinansowania przebudowy dwóch dróg, z których jedna przebiega po terenie 

Gminy Wręczyca, a druga łączy Wręczycę z Kłobuckiem tj. odcinek drogi między 

Hutką a Zakrzewem. Niemniej jednak z uwagi, że nie udało się zaplanować całego 

odcinka, ponieważ warunki z PROW nie pozwalają na uzyskanie dofinansowania na 

terenie miasta w projekcie nie został ujęty ponad km odcinek od Zakrzewa w 

kierunku Rybnej. Dlatego też, aby ten odcinek nie pozostał niezrobiony z 

Burmistrzem Kłobucka zostały przeprowadzone rozmowy w celu przystąpienia do 



wspólnego wykonania tego odcinka. Ponadto Powiat Kłobucki przymierza się do 

umieszczenia w przyszłorocznym projekcie budżetu wykonania projektu drogi 

powiatowej relacji Grodzisko – Pierzchno, Libidza, ponieważ ta droga z dużą 

punktacją doskonale wpisywałaby się w PROW. Zwrócił uwagę, że w najbliższych 

dniach z uwagi na wiele sygnałów zostanie złożone formalne pismo z propozycją 

wykonania projektu budowlanego na połączenie ścieżką pieszo- rowerową 

Grodziska z Kłobuckiem, co przy realizacji tej inwestycji nie zostało uwzględnione w 

projekcie. Zwrócił uwagę, że kilka dni temu zostało oddane boisko przy ZSZ Nr 2 w 

Kłobucku przy ul. 3 Maja, na którym znajduje się kompleks urządzeń do ćwiczeń, z 

którego w godzinach uzgodnionych z Dyrekcją szkoły będą mogli również korzystać 

mieszkańcy Kłobucka. Poinformował, że w drugiej połowie listopada dojdzie do 

podpisania aktu notarialnego w celu przejęcia na własność Powiatu Kłobuckiego 

działka przy ul. Częstochowskiej między Restauracją Wenecką, a PSP należąca do 

Skarbu Państwa, ponieważ przez wojewodę została wyrażona zgoda na sprzedaż 

działki przy 50 % rabacie bez żadnych zobowiązań i bez realizacji celu komunalnego.  

 

Radny M. Woźniak – poruszył następujące sprawy 

- zapytał starostę, kiedy zostanie naprawiony odcinek drogi Jasnogórskiej w Białej,  

   przypomniał o obietnicy złożonej przez Starostę na zebraniu wiejskim, że wraz z 

   końcówką remontu ul. Sadowej w Białej ten odcinek drogi zostanie naprawiony,  

 - poprosił o dokonanie przycinki gałęzi drzew rosnących przy wjeździe na ul.  

   Sadową od strony skrzyżowania, 

-  zapytał, czy doszło do spotkania odnośnie wykonania jednego z etapów budowy 

   chodnika przy ul. Jasnogórskiej.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że w ciągu najbliższych 

dwóch tygodni będzie zachodziła konieczność omówienia kilku spraw z 

Burmistrzem między innymi sprawy związanej z chodnikiem. W odniesieniu do 

przycinki drzew i krzewów odpowiedział, że czynności te zostaną wykonane. W 

kwestii naprawy odcinka drogi ul. Jasnogórskiej odpowiedział, że zostały 

poczynione starania, aby ten odcinek został zrobiony w tym roku.  

 

Radna D. Kasprzyk – zapytała, czy przy prowadzonym remoncie szpitala w 

Kłobucku zostanie odnowiony chodnik do poradni rehabilitacyjnej i chodnik przy 

ulicy Wyszyńskiego oraz schody od strony głównego wejścia do szpitala.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że po zakończeniu 

budowy izby przyjęć cały teren wokół szpitala zostanie zagospodarowany i 

odnowiony.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy na terenie szpitala została zaplanowana zwiększona 

ilość miejsc parkingowych.  



Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura- odpowiedział, że na terenie szpitala 

pozostanie dotychczasowa ilość miejsc parkingowych. 

 

Radny Z. Bełtowski – zapytał, czy przy ul. Sadowej w Białej zostanie przedłużony 

rów odwadniający tereny od ul. Zagórskiej w kierunku Lgoty oraz kto ustalił, że na 

zaniżonym terenie przepust od ul. Zagórskiej w kierunku skrzyżowania w Białej ma 

być 12 m. Uważa, że zawyżenie będzie utrudniało jego oczyszczenie. Poprosił o 

sprawdzenie jak została wykonana lewa strona pobocza drogi od Białej w kierunku 

Lgoty.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura odpowiedział, że w dniu jutrzejszym 

odbędzie się odbiór techniczny i przy stwierdzeniu jakichkolwiek braków zostaną 

one uzupełnione.  

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – w imieniu mieszkańców poprosił o wycinkę drzew 

topoli rosnących nad rzeka Biała Okszą w okolicy wylęgarni na działkach ozn, Nr 

852/1 i Nr 853/1, które są własnością Skarbu Państwa. W nawiązaniu do projektu 

reformy Służby Zdrowia zaproponował rozważenie możliwości połączenia szpitala 

w Kłobucku ze szpitalem w Krzepicach, aby powstała mocniejsza jednostka do 

obronienia.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura - w odniesieniu do wycinki drzew 

odpowiedział, że zostanie rozeznana sprawa własności działek i możliwość ich 

usunięcia. 

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – poprosiła o wycinkę drzew stwarzających duże 

niebezpieczeństwo przy ul. Brzeźnickiej w Łobodnie oraz przy ul. Częstochowskiej 

między Łobodnem, a Kamykiem.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – poinformował, że informacja zostanie 

przekazana do ZDP. Poprosił, aby w przyszłości takie potrzeby byty zgłaszane do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy w 

wyniku dokonywanych zgłoszeń z terenu na okres zimowy został już przygotowany 

przetarg na wycinkę kilkudziesięciu drzew.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty poinformował, że 

drzewa, które zostały zgłoszone przez Panią Sołtys rosną przy drodze wojewódzkiej 

przewidzianej do remontu, więc zapewne zostaną usunięte w ramach remontu 

drogi.  

 

 

 

 



 Pkt.6.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – zgłosił wniosek, aby przy 

planowanej wymianie oświetlenia na terenie Gminy Kłobuck zostało uwzględnione 

intensywniejsze oświetlenie przy przejściach dla pieszych przy ul. 11 Listopada w 

Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w celu przeprowadzenia modernizacji 

oświetlenia ulicznego jesteśmy na finale uzgodnień z Tauronem a związanych z 

wykupem majątku. W celu poprawy oświetlenia przy przejściach dla pieszych 

rozważana jest możliwość likwidacji linii skojarzonych. Dlatego też w tym celu 

zwrócimy się do właścicieli posesji ze stosowną propozycją. Natomiast, jeśli jednak 

takie rozwiązanie nie będzie możliwe, wówczas będzie zachodziła konieczność 

zainstalowania dodatkowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych  

 

Mieszkaniec Kłobucka R. Ściebura – poinformował, że będąc postawiony w 

niezręcznej sytuacji, kiedy na posiedzeniu ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

przez jednego z pracowników Urzędu Miejskiego pana J. Krakowiana został 

pomówiony o wynoszenie, wydanie jego osobie pewnych dokumentów, które 

pozostawały w urzędzie, kiedy opuszczał urząd. Dlatego też w dniu dzisiejszym 

chciałby złożyć sprostowanie, że żadnych dokumentów urzędowych z Urzędu 

Miejskiego nie wynosił. Natomiast dziwią go stwierdzenia, kiedy rok po jego 

odejściu z urzędu słyszy, że dokumenty, które giną zostają wynoszone przez 

urzędników, którzy już od dłuższego czasu nie pracują w urzędzie. Osobiście uważa, 

że jest to bardzo śmieszna sytuacja i nie będzie uczył kultury pana J. Krakowiana, 

gdyż ma nadzieję, że będzie wiedział jak się zachować. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – ubolewa, że pan Ściebura jako były zastępca 

burmistrza nie wie, że on jako dyrektor ZEAOS nie jestem pracownikiem Urzędu 

Miejskiego tylko pracownikiem jednostki. Zaproponował, aby w ramach dostępu do 

informacji publicznej pan Ściebura zapoznał się z zapisem jego wypowiedzi w 

protokole z posiedzenia sesji.  

 

Sołtys z Kopca A. Rokita – zapytała, czy seniorom przysługuje możliwość 

skorzystania z biletu ulgowego na organizowane widowiska w MOK w Kłobucku.  

 

Dyrektor MOK O. Skwara – odpowiedziała, że większość widowisk odtwarzanych 

przez MOK w Kłobucku jest nieodpłatna. Natomiast w momencie, kiedy jest 

wynajmowana sala na różnego rodzaju kabarety MOK nie ma wpływu na cenę tych 

biletów. 

 

 



Pkt.7.  

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

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że w dniu dzisiejszym radnym został 

przekazany załącznik Nr 5 

W imieniu Burmistrza zgłosiła trzy autopoprawki:  

- w zakresie brzmienia paragrafu1 pkt 1 …zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, i 5 oraz w  

-  zakresie pkt. 5 poprzez poprawę mylnie podanej kwoty wolnych środków w  

   wysokości 3.227.052,84 zł oraz  

-  w uzasadnieniu do uchwały w zakresie przeznaczenia kwoty zwiększenia dotacji  

   dla MOK związanej z koniecznością dotowania remontu bądź nowej instalacji 

   odgromowej na budynku MOK w wysokości 12.000,00 zł. 

Poinformowała, że głównym powodem zmian jest wyzerowanie kredytu 

planowanego w tym roku do zaciągnięcia, którego zmniejszenie dotyczy kwoty  

381.837,00 zł. Natomiast głównym kosztem wyzerowania kredytu jest zmniejszenie 

planu wydatków w różnych działach klasyfikacji. W zakresie załącznika Nr 1 

proponuje się zwiększenie dochodów bieżących na kwotę 121.838,90zł 

W zakresie załącznika Nr 2 proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 

259.998,10zł - następujących wydatków:  

- w dziale 600 Transport przeniesienie płatności dwóch dokumentacji zadań tj,  

  zadania przebudowy drogi Długosza w Kłobucku etap III oraz zadania pn. budowa  

  ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej  

  i hm. Sobisia w Kłobucku.  

- rozdział 75023 Urząd Gminy z uwagi na brak konieczności wypłaty odpraw  

   emerytalnych kwota 45.000,00zł  

- w dziale 758 Różne rozliczenia kwota 84.753,10zł  

- rozdział 757 Obsługa długu publicznego z uwagi na zmniejszenie i wyzerowanie  

  kredytu pozostała oszczędność na obsłudze długu kwota 74.000,00zł  

- świadczeń z pomocy społecznej kwota 154.000,00zł w zakresie zasiłków i pomocy  

  w naturze ze środków własnych gminy, 

- w zakresie gospodarki komunalnej z uwagi na refundację zapłaconych składek  

  dotyczących umieszczenia urządzeń w pasie drogowym) kwota 40.000,00zł . 

Zwiększenia dotyczą głównie oświaty i wychowanie z przeznaczeniem na realizację: 

Programu wad postawy i na nagrody dla nauczycieli oraz na zwiększenie środków  

w zakresie żywienia. 

Ponadto zwiększenie dotyczy również w dziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

- dotacja dla MOK w Kłobucku kwota 14.000,00zł  

- dotacja dla Biblioteki kwota 9.255,00zł ( remont dachu środki powiatu w wys. 33% 

  faktycznych kosztów tego remontu) 

W zakresie załącznika Nr 5 proponuje się przeznaczenie: 

-  w Dziale Kultura Fizyczna kwoty 20.000,00zł na remont boiska sportowego w  

   Nowej Wsi z uwagi na powstałe szkody.  

- w dziale 600 Transport przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną 



   a ul. Rómmla w Kłobucku kwota 33.400,00zł (środki zostały przesunięte z 

   inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej dla OSiR Kłobucku do ul. Zamkowej ) 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

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

 

Radny A. Tokarz – z uwagi na pewne wątpliwości w zakresie zmniejszenia 

świadczeń pomocy społecznej o kwotę 154.000,00zł. Po rozmowie z kierownikiem 

GOPS został miło zaskoczony, ponieważ okazało się Rodzinny Program 500 Plus ma 

również znaczący pozytywny wpływ dla budżetu gminy.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – poinformowała, że głównym powodem 

zmniejszenia świadczeń pomocy społecznej jest to, że w tym roku z GOPS odeszło 

137 osób, z czego 30 osób zadeklarowało, że nie będzie się starało o kolejne zasiłki z 

uwagi, że otrzymuje 500 Plus, 44 osoby podjęły zatrudnienie, w tym część na stażach 

z PUP ( osoby po zakończonych stażach powrócą do GOPS) oraz 65 osób, które 

odeszły z pomocy społecznej z innych powodów (zgony, świadczenia emerytalne, 

umieszczanie osoby w DPS itp.). W porównaniu z zeszłym rokiem z pomocy 

społecznej korzystało 614 osób w tym roku do półrocza skorzystało 491 osób. 

Zwróciła uwagę, na znaczny spadek dzieci korzystających z posiłków w roku ub. 

karmionych było 142 dzieci w tym roku jest 38 dzieci.  Podziękowała rodzicom 

korzystających z Programu 500 plus za zabezpieczenie posiłków dzieciom w szkole. 

Natomiast poważnym problemem, który pojawia się w pomocy społecznej jest 

problem osób starszych związany z umieszczeniem tych osób w DPS. Na dzień 

dzisiejszy na umieszczenie w DPS już oczekuje 5 osób, a jeszcze 3 osoby złożyły 

wnioski, więc na ten moment znacznie została przekroczona kwota płatności za DPS. 

Zwróciła uwagę, że średni koszt utrzymania takiego mieszkańca to kwota 2.136,00zł. 

Podobny problem istnieje z usługami opiekuńczymi na dzień dzisiejszy korzysta 37 

osób, a dodatkowo zostały jeszcze złożone trzy wnioski.  

 

Radna D. Kasprzyk – w nawiązaniu do przebudowy ciągu pieszego między ul. 

Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku, na którą została przeznaczona dodatkowa kwota 

33.400,00zł uważa, że koszt przebudowy tzw. przedepta, z którego nie korzysta zbyt 

wiele osób i nie znajduje się bezpośrednio przy ulicy, gdzie zachodziłaby 

konieczność zadbania o bezpieczeństwo jest zbyt wysoki, gdy w innych obszarach 

Kłobucka niema jeszcze ani metra chodnika. Zapytała, czy nie można było bardziej 

zminimalizować kosztów budowy tego łącznika służącego pieszym. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że każda inwestycja podyktowana jest 

celem i wnioskiem społecznym. Na ten cel Osiedle przekazało ponad 20.000,00zł, 

więc Zarząd Osiedla doskonale się orientował czy była taka potrzeba. Natomiast 



uważa, że uwaga dotycząca ilości korzystających osób była nie na miejscu, gdyż z 

tego skrótu korzysta bardzo wiele osób skracając sobie drogę z ul. Szkolnej na ul. 

Rómmla. W odniesieniu do poniesionego kosztu odpowiedział, że jest to duży 

odcinek w trudnym terenie. Koszt budowy chodnika stanowił kwotę 86.000,00zł, a z 

uwagi na fakt, że każda inwestycja powinna być wykonana porządnie aby służyła 

przez wiele lat została podjęta decyzja o przeznaczeniu dodatkowej kwoty 

33.400,00zł na konieczność zabezpieczenia fundamentów ogrodzenia odkrytych 

podczas prowadzonych prac i z zabezpieczeniem znaczącej różnicy terenów od 

strony bloków, co było naszym obowiązkiem aby w przyszłości gmina nie musiała z 

tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 

wraz z pięcioma załącznikami głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 218/XXV/2016 z dnia 11.10.2016r . 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem 

 

Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr149/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 projekt uchwały dotyczy wprowadzenia z 

roku 2016 na 2017 w zakresie zamówień dokumentacji projektowych dwóch zadań 

pn. przebudowa drogi Długosza w Kłobucku etap III oraz zadania pn. budowa ul. 

Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i 

HM Sobisia w Kłobucku z uwagi na zbyt krótki czasookres ich wykonania i zapłaty.  

 

Wiceprzewodniczący Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr149/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 19 radnych 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 219/XXV/2016 z dnia 11.10.2016r . 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

 

 

 



Pkt.9.  

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że wskaźniki procentowe wykonania 

budżetu w stosunku do upływu czasu po stronie dochodowej wynoszą blisko 52 %, a 

po stronie wydatkowej blisko 42%, a więc w stosunku do upływu czasu są w miarę 

prawidłowe. Natomiast, jeśli chodzi o wydatki bieżące zostały wykonane w blisko 

48% a wydatki majątkowe z uwagi, że płatności skupiają się w drugim półroczu roku 

budżetowego wykonanie jest niskie. Zaznaczyła, że w pierwszym półroczu br blisko 

1.700.000,00zł zostało przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów dzięki czemu  

przed terminem została spłacona pożyczka z WFOŚ tzw. poddotacyjna, gdzie gmina 

zaoszczędziła na odsetkach w zakresie obsługi długu. Aktualizacja budżetu nastąpiła 

w miesiącu sierpniu, kiedy część inwestycji planowana z dofinansowaniem środków 

unijnych została przeniesiona na rok przyszły zgodnie z harmonogramami i 

konkursami. W związku z tym budżet po stronie wydatkowej został defakto już 

zmniejszony.   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – w imieniu Klubu radnych Koalicja 

Samorządowa podziękowała Burmistrzowi pracownikom urzędu oraz radnym za 

wykonanie budżetu za I półrocze 2016r, który po analizie napawa dużym 

optymizmem, ponieważ wykonanie budżetu jest coraz bardziej nastawione na 

inwestycje, a spada zadłużenie gminy w związku, z czym spadają kwoty obsługi 

długu.  

   

Informacja została przyjęta.  

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - poinformowała, że z wnioskiem o 

nawiązanie kolejnej umowy najmu na grunt o pow. 28,20m2 stanowiący część 

nieruchomości ozn Nr 3599/10 położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej złożył 

dotychczasowy najemca, który wynajmował grunt na podstawie czterech umów 

najmu zawieranych każdorazowo za zgodą rady. Przypomniała, że Uchwałą Nr 

81/XI/2015 z dnia 23.06.2015r Rada Miejska w Kłobucku wyraziła zgodę na zawarcie 

kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na część nieruchomości gruntowej 

wyłącznie na okres 1 roku, dając najemcy czas na znalezienie nowej lokalizacji pod 

prowadzoną działalność gospodarczą. Dzięki czemu najemca nie został pozbawiony 

miejsca pracy z dnia na dzień. Najemca był kilkakrotnie informowany (w formie 

pisemnej), iż umowa została zawarta wyłącznie na okres jednego roku i dalsze jej 

przedłużenie nie będzie możliwe. Najemca zwrócił się z pismem w dniu 01.08.2016r 

do Rady Miejskiej w Kłobucku z prośbą o wyrażenie zgody na dalszą możliwość 



korzystania z gruntu gminnego. Umowa najmu wygasła w dniu 31.07.2016r, a w 

wyznaczonym terminie grunt nie został przekazany. Obecnie najemca bezumownie 

korzysta z gruntu. Projekt uchwały został przygotowany dwu wariantowo dając 

Radzie możliwość głosowania za wyrażeniem zgody na dalszy najem lub też nie 

wyrażając zgody na najem gruntu.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że Komisja jednogłośnie głosowała za wariantem nie wyrażenia zgody 

na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 

lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 

dotychczasowego najemcy głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 

radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 220/XXV/2016 z dnia 11.10.2016r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem. 

  

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej 

nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska poinformowała, że o sprzedaż 

nieruchomości ozn. Nr 219 o pow. 0,1338 ha położonej w miejscowości Rybno 

wystąpił właściciel nieruchomości przyległej. Dla przedmiotowego terenu nie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a według studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck 

teren przewidziany jest pod uprawy rolne. Wniosek został pozytywnie 

zaopiniowany przez mieszkańców Sołectwa Rybno na zebraniu sołeckim w dniu 

29.08.2016r.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

przetargu niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu 

nieruchomości głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 221/XXV/2016 z dnia 11.10.2016r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 



Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - poinformowała, że w niniejszym projekcie 

uchwały proponowane jest rozszerzenie granic opracowania zmiany studium 

wyznaczonych w załączniku Nr 2 Uchwały Nr 177/XX/2016 o teren przyległy, który 

w obowiązującym studium ozn. jest symbolem MNU (teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej) wraz z drogą dojazdową.  

Rozszerzenie obszaru, dla którego będzie opracowywana zmiana studium pozwoli 

na zwiększenie alternatywnych rozwiązań, jeśli chodzi o komunikacje dla terenu, 

który ma zostać przeznaczony pod działalność usługową.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy ta decyzja będzie rodziła jakiekolwiek skutki 

finansowe dla gminy związane z budową innej drogi czy infrastruktury.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - odpowiedziała, że dwa lata temu właściciel 

terenu, o który rozszerzamy obszar opracowania zmiany studium otrzymał decyzję o 

warunkach zabudowy na budowę stacji. Podjęcie tej decyzji byłoby tylko 

usankcjonowaniem tej samej funkcji, na którą właściciel otrzymał już decyzję o 

warunkach zabudowy. Zmiana zakresu opracowania studium nie będzie 

powodowała skutków finansowych poprzez zwiększenie wydatków dla 

wykonawcy. Natomiast umożliwi zaprojektowanie komunikacji dla obszaru jako 

drogi równoległej wzdłuż drogi krajowej z wjazdem lub wyjazdem z drogi 

wewnętrznej. Drugi wyjazd byłby przy drugiej drodze, która biegnie aż do ulicy 

Kasztanowej. Osobiście nie widzi dla gminy konieczności poniesienia skutków 

finansowych, ponieważ teren obecnie jest skomunikowany poprzez drogę 

wewnętrzną.    

 

Radny W. Dominik – uzupełnił, że sama zmiana studium nie rodzi skutków 

finansowych. Skutki finansowe mogłyby powstać dopiero po uchwaleniu planu   

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kłobuck głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 222/XXV/2016 z dnia 11.10.2016r. 



Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu nowej ustawy Prawo 

wodne i przewidywanych przez firmy wodociągowe skutków finansowych jej wprowadzenia.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że z uwagi na zmianę przepisów nowej 

ustawy Prawo wodne, które spowodują drastyczny wzrost cen wody zdecydowanie 

przekraczający próg akceptowalności społecznej zachodzi konieczność przyjęcia 

niniejszej uchwały jako stanowiska Rady Miejskiej w Kłobucku. Zaznaczył, że po 

wprowadzeniu projektu nowej ustawy Prawo wodne opłata za pobór wód 

podziemnych wzrosłaby z 2.000.000,00zł do 12.760.000,00zł co stanowiłoby 643% 

wzrost, który byłby kosztem funkcjonowania przedsiębiorstwa i z tego tytułu 

konieczne byłby wzrost ceny wody na, co nie ma przyzwolenia społecznego. 

Podobne uchwały zostały podjęte przez inne gminy będące członkami Związku. 

Zwrócił uwagę, że opłata dotyczy wszystkich gmin i mieszkańców, którzy korzystają 

z wody bez względu czy gmina należy do Związku Komunalnego Gmin ds. 

Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, ponieważ takie opłaty wnoszone są 

przez wszystkie gminy. Ponadto dodatkowym argumentem do podjęcia takiego 

stanowiska jest to, że z opłaty wnoszone przez wszystkie gminy za pobór wód były 

przekazywane do WFOŚ skąd były przekazywane na wsparcie proekologiczne 

inwestycji dotyczących realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie 

środki zostaną przekazane do centrali, gdzie nie ma gwarancji, jakie środki wrócą i 

czy wrócą w formie na wsparcie takich inwestycji.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy forma uchwały jest właściwą formą, ponieważ ma 

wątpliwości czy mamy podstawę prawną do podejmowania uchwał w takich 

sprawach oraz czy ta uchwała odniesie jakikolwiek skutek.       

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że podjęcie uchwały w tej formie jest 

mocniejszym aktem od samego stanowisko i ma na celu pokazanie sprzeciwu 

przeciwko tej ustawie przez wszystkie gminy i poinformowaniu mieszkańców, z 

jakiej przyczyny mogą wzrosnąć cena wody. 

 

Radca Prawny T. Głębocki - odpowiedział, że mamy do czynienia z uchwałą o 

charakterze intencyjnym, która niczego nie zmienia w obrocie prawnym, gdyż nie 

wprowadza żadnych praw i nie nakłada żadnych obowiązków. W związku, z czym 

taka uchwała ma zupełnie inne kryteria oceny zgodności z prawem, ponieważ bazuje 

na ogólnej właściwości Rady do rozstrzygania czy zabierania głosu w sprawach 

publicznych o znaczeniu lokalnym. Natomiast kryteria legalności wskazania 

konkretnej podstawy dotyczą wszystkich aktów prawnych, które powodują zmiany 

w obrocie prawnym. Zwrócił uwagę, że każde stanowisko rady gminy jest 

podejmowane w drodze uchwały, ponieważ jest on głosowane. Ponadto w ustawa o 



samorządzie gminnym nie zawiera podstawy prawnej i nigdzie nie jest powiedziane, 

że rada może uchwalać stanowiska. W związku z powyższym z uwagi na intencyjny 

wybór charakter takich aktów nie ma przeciwwskazań, aby w oparciu o ogólne 

przepisy dotyczące właściwości gminy takie stanowiska były podejmowane przez 

radę.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, na czym ma polegać zobowiązanie Burmistrza do 

wykonania tej uchwały skoro jest to tylko stanowisko.  

 

Radny A. Tokarz - poinformował, że będzie głosował za przyjęciem tej uchwały. 

Niemniej jednak, aby było to bardziej zrozumiałe i został wywiedziony obowiązek 

prawidłowego zastosowania przepisów unijnych uważa, że w stanowisku powinno 

być również nawiązanie do Unijnej Dyrektywy Wodnej.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

projektu nowej ustawy Prawo wodne i przewidywanych przez firmy wodociągowe 

skutków finansowych jej wprowadzenia głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 223/XXV/2016 z dnia 11.10.2016r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem 

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

Kierownik GOR M. Borkowska - poinformowała, że podjęcie uchwały wynika 

zarówno ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z 

konieczności dostosowania układu i treści informacji do wzoru deklaracji, który 

został określony w załączniku do uchwały Nr 157/XIX/2016 podjętej przez Radę 

Miejską w dniu 9.02.2016r 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 224/XXV/2016 z dnia 11.10.2016r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 



Pkt.15.  

Zmiana planu pracy Komisji rewizyjnej na I półrocze 2016r  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – w nawiązaniu do wyłączenia 2 

radnych z pracy w zespole kontrolnym zadania inwestycyjnego pn. "Lodowisko". 

Przypomniał, że Rada Miejska zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na II 

półrocze 2016r. na XXII Sesji w dniu 21 czerwca 2016r. W programie kontroli Komisji 

Rewizyjnej w pkt 1 ujęty został temat dot. Kontroli inwestycji pn.:" Lodowisko" w 

zakresie: gospodarności, przygotowania, eksploatacji, i finansowania z terminem 

sierpień – wrzesień 2016r. Zaznaczył, że pierwsze uwagi pojawiały się chwilą 

wyznaczenia daty kontroli i z nie podaniem sztywnego terminu jej rozpoczęcia  w 

zawiadomieniu do Burmistrza i dyrektorów jednostek kontrolujących. Wyjaśnił, że 

wyznaczenie konkretnej daty kontroli było utrudnione z uwagi, iż w tych miesiącach 

wypadał sezon urlopowy. W tym samym czasie pojawiła się również informacja, że 

na to zadanie do Prokuratury zostało złożone doniesienie odnośnie 

nieprawidłowości( w prasie pojawiło się kilka artykułów). Powstał zarzut, że autorzy 

tego donosu są członkami Komisji Rewizyjnej i będzie nieobiektywność, 

nierzetelność, niesprawiedliwość itd. 

Do kontroli tego zadania powołany został 3-osobowy zespół, w osobach: 

- A. Tokarz - przewodniczącego zespołu kontrolnego, 

- W. Dominik - członek, 

- M. Strzelczyk - członek. 

Kontrolę wstrzymano, żeby wyjaśnić sytuację. Powstał następny problem dot. 

wyłączenia członków komisji rewizyjnej od działań kontrolnych w ramach zespołu 

powołanego do kontroli inwestycji pn. "Lodowisko". 

Wówczas zwrócono się do przewodniczącej rady o opinię prawną, w jaki sposób 

można wyłączyć radnego z prac komisji. 

W tej kwestii otrzymano 3 niezależne opinie prawne: 

- od Radcy Prawnego U.M. Tomasza Głębockiego, 

- z Kancelarii Adwokackiej Adw. Piotra Nowaka, 

- osobista opinia od członka komisji Rewizyjnej P. W. Dominika. 

W jednym temacie były 3 rozbieżne opinie. W dniu 26.09.2016r. odbyło się spotkanie 

komisji, gdzie w między czasie przekazana została informacja, że Prokuratura w 

Częstochowie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie. Podczas prowadzonej 

dyskusji na posiedzeniu komisji rewizyjnej podjęta została decyzja o przegłosowaniu  

kontynuacji dalszej kontroli.  

/Za kontynuacją dalszej kontroli głosowało 2 radnych, 3 osoby głosowały przeciwko, głosów 

wstrzymujących się nie było/.  

Wobec powyższego został złożony wniosek o zaprzestaniu kontroli w tym zakresie. 

Poprosił o wyłączenie z planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r. pkt. 1 

dot. kontroli inwestycji pn. „Lodowisko", ponieważ kontrola nie będzie 

kontynuowana.  



Radny A. Tokarz – uważa, że dalsza polemika jest zbędna. Zdaje się na głosowanie 

radnych. 

 

Radca prawny T. Głębocki – poinformował, że w tej sytuacji, kiedy zupełnie 

zniekształcono jego opinię prawną nie może pozostać biernym. Wyjaśnił, że w jego 

opinii, nigdzie nie zostało powiedziane, że Pan przewodniczący jest pracodawcą, 

osobą uprawnioną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do 

członków Komisji Rewizyjnej. Poprosił, aby jednak bardziej uważnie czytać opinię, 

ponieważ pominięte zostało kompletnie uregulowanie statutowe, z którego wynika 

jednoznacznie, że członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu na zasadach 

określonych w § 24 – 27. Z niezrozumiałych powodów członkowie komisji uważają, 

że tej normy nie ma. Dla niego póki, co ta norma obowiązuje i dlatego w opinii 

prawnej uwzględnił Statut, który jest najwyższym aktem prawa miejscowego 

obowiązującym w gminie. Poprosił, aby nie przypisywać mu tezy, że twierdził, że 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest pracodawcą, albo, że członek Komisji 

Rewizyjnej jest urzędnikiem, gdyż takiego stwierdzenia nie ma w opinii.   

 

Radny A. Tokarz – wyjaśnił, że inaczej nie przedstawiał swojego stanowiska, bo 

doskonale wie, że radca prawny opiera się o rozstrzygnięcia i zapisy statutowe. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – zaproponowała przegłosowanie 

wniosku złożonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zmianę planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r. dotyczącego wyłączenia kontroli 

zadania inwestycyjnego pt. „Lodowisko", która miała być przeprowadzona do końca 

września 2016r. 

 

Za zmianą planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r. dotyczącego 

wyłączenia kontroli zadania inwestycyjnego pt. "Lodowisko" głosowało 14 radnych, 

2 radnych glosowało przeciwko, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Wniosek został przyjęty  

 

Pkt.17.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny W. Dominik –poruszył następujące sprawy: 

-  wniósł o umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  zarządzeń kierowników,  

   dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz uchwał organów  

   stanowiących wykonawczych jednostek pomocniczych oraz sprawozdań z ich  

   działalności. 

-  w odniesieniu do podjętej uchwały przez Zgromadzenie Związku Komunalnego  

   ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 22 czerwca 2016r. w sprawie  

   zmiany statutu Związku. Zgodnie z § 15 ust. 9 tego statutu z Prezesem Zarządu   

   Związku, jego zastępcą oraz pozostałymi członkami Zarządu nawiązywany jest  



   stosunek pracy z wyboru tzn., że wszyscy członkowie Zarządu Zgromadzenia  

   Związku będą etatowymi pracownikami Zgromadzenia. Zapytał, jakie skutki  

   finansowe dla podatników będzie niósł taki zapis, oraz jakie angaże,  

   wynagrodzenia przewidziane są dla członków Zarządu. 

- w nawiązaniu do Krytej Pływalni poprosił o pisemną odpowiedź w kwestii, jakie są  

   sumaryczne koszty utrzymania Krytej Pływalni związane z utrzymaniem obiektu,  

   podatki, koszt zatrudnienia ect.) oraz jakie dochody generuje funkcjonowanie 

   Krytej Pływalni  

-  przypomniał, że Komisja Rewizyjna w roku 2015 wnioskowała o powołanie  

   eksperta w celu opracowania audytu prawno-ekonomicznego ilustrującego 

   konsekwencję wyjścia ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i  

   Kanalizacji. Wspomniał, że ukazała się „Informacja o wynikach kontroli NIK-u pt.  

   Kształtowanie się cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków", która  

   wskazuje na szereg nieprawidłowości w przedsiębiorstwach o strukturze  

   podobnej lub identycznej do PWiK w Częstochowie. W dniu 18 lutego 2016r. w  

   wywiadzie udzielonym przez Pana Burmistrza dla "Kanału Zielonego " cyt.: Zlecić  

   i przeprowadzić audyt ... bycia w Związku". Na spotkaniu z Zarządem PWiK,  

   które odbyło się w dniu 26.02.2016r. Pan Burmistrz powtórzył, cyt.: „ warto zrobić  

   taką analizę ekonomiczną". 

   Zapytał, czy Burmistrz przymierzał się do zlecenia takiej analizy, jeśli tak to na  

   jakim etapie ewentualnie są prace związane z jej realizacją. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do pytania dot. zmiany statutu Związku, 

odpowiedział, że statut nie został jeszcze zatwierdzony przez Wojewodę. Niemniej 

jednak, jeżeli będzie zatwierdzony, to siłą rzeczy dalsze pytania i tak będą zbyt 

wczesne, gdyż nie ma jeszcze żadnych ustaleń dot. wynagrodzeń, stosunków pracy 

itp., więc na dzień dzisiejszy trudno jest mówić o szczegółach, o które pyta Radny. 

W kwestii zlecenia audytu odpowiedział, że poczynione zostało rozeznanie zgodnie 

z wyżej cytowaną deklaracją. W tej chwili jest oferta na kwotę ok. 20.000,00 zł, którą 

to kwotę należy znaleźć w budżecie. Jeżeli takie środki znajdą się jeszcze w 

tegorocznym budżecie audyt zostanie zlecony jeszcze w tym roku, a jeśli się nie 

znajdą, wykonanie audytu zlecenie nie zostanie w przyszłym roku. Zaznaczył, że nie 

odstąpił od pomysłu audytu, tylko trzeba znaleźć odpowiednią firmę, która będzie 

miała doświadczenie i będzie mogła w pełni zanalizować kwestie ekonomiczne.  

Natomiast Raport NIK nie dotyczy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 

Częstochowie. 

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian – w kwestii ponoszonych kosztów na Krytej Pływalni 

odpowiedział, że odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.  

 

Radny T. Wałęga –poruszył następujące sprawy: 

- w nawiązaniu do ogrzewania jednostek dydaktycznych tj. przedszkoli i  

   gimnazjum. 



  Uważa, że jest to pewnego rodzaju problem niegospodarności, ponieważ nie może 

   sobie wyobrazić jak można palić w kotłowni i jednocześnie otwierać okna, żeby 

   móc zbić temperaturę, aby nie było gorąco. Zwrócił uwagę, że już niejednokrotnie 

   sygnalizował o problemie związanym z przegrzewaniem dzieci. Zapytał, czy   

   przez ZEAOS organizowane są przetargi na zakup opału czy odbywa się on na 

   zasadzie, że wszystkie jednostki w ramach posiadanego budżetu zakupy realizują  

   osobno we własnym zakresie. 

- w nawiązaniu do osób handlujących przy ul. Rómmla. Zastanawia się, czy nie  

   należałoby podjąć uchwały, która regulowałaby tzn. ustalała tereny przeznaczone  

   pod handel z określonym cennikiem, a tereny nie przeznaczone z cenami  

   zaporowymi, aby handel w sposób niekontrolowany się nie rozrastał.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian – odpowiedział, że z uwagi na sezon sprzedaży 

płodów rolnych obecnie został wzmożony problem handlu na ul. Rómmla. Zwrócił 

uwagę, że w zaniechaniu handlu na ul. Rómmla żadnego rezultatu nie przynosi 

interwencja pracowników targowiska i interwencja Policji. Uważa, że jedyną 

możliwością usunięcia osób nielegalnie handlujących jest ustawienie barierek 

podobnych do tych, jakie zostały już ustawione przy budynku mieszkalnym. 

Natomiast handel na parkingu jest nielegalny, dlatego Policja nakłada tam mandaty. 

Przyznał, że w soboty i w środy od godz. 5:00 – 13:00 ulica Rómmla jest 

nieprzejezdna z uwagi na prowadzony handel. Zaznaczył, że poczynione zostaną 

starania w celu wyeliminowania osób handlujących po lewej stronie ulicy. Niemniej 

jednak są też osoby handlujące na terenie prywatnym, gdzie Policja nie chce już 

interweniować.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii zaopatrzenia w opał odpowiedział, że jest to 

indywidualna sprawa każdej jednostki z uwagi, że jednostki ogrzewane są różnym 

opałem. Przytoczył przykład ZSz. w Białej, gdzie do ogrzewania wykorzystywany 

jest gaz. Zaznaczył, że Dyrektorzy mają obowiązek przeprowadzenia zapytania 

ofertowego do różnych dostawców, aby mieć możliwość wyboru najkorzystniejszego 

rozwiązania. Przyznał, że straty ciepła są pewną niegospodarnością. Uważa, że tutaj 

również dyrektorzy powinni to sami ocenić. Zaznaczył, że zostały zwiększone dość 

znacząco środki na remonty, naprawy i wszelkie prace w jednostkach, więc 

dyrektorzy powinni zdecydować, czy otrzymane w tym roku środki w wysokości 

30.000,00zł zainwestować w zmianę modernizacji układu grzewczego czy też w inne 

pilniejsze według nich potrzeby. W tym wszystkim, czynnik ludzki jest bardzo 

ważnym elementem. Ponadto, jeśli chodzi o założenie tzw. regulatorów ciepła na 

grzejniki. Uważa, że to też jest wykonalne, ale nie we wszystkich placówkach da się 

to wszystko zrobić bez przeprowadzenia remontu instalacji, gdyż nie wszędzie jest 

dostęp do tych zaworów. Dlatego też nie można dyrektorom powiedzieć, jakie mają 

w pierwszej kolejności przeprowadzić remonty. Uważa, że dyrektorzy widzą, co się 

dzieje z ogrzewaniem. Zapewnił, że z dyrektorami w tej kwestii zostaną 

przeprowadzone rozmowy, ale nie jest to temat na ten moment, bo sezon grzewczy 



już się rozpoczął i każda ingerencja w instalację jest niemożliwa. Jest to problem do 

rozważenia na wiosnę. 

 

Radny A. Tokarz – poruszył następujące sprawy:  

- w imieniu mieszkańców Sołectwa Nowej Wsi zapytał o boisko sportowe, na którym 

  dwa tygodnie temu dziki zniszczyły ok. 8-10% murawy. Koszty wstępne były 

  szacowane na ok. 10.000,00 zł. Od tamtego czasu dziki wkroczyły jeszcze 2 albo 3  

  razy  i dokładnie zniszczyły murawę. W tej chwili koszty są wielokrotnie większe.  

  Przekazał pytanie mieszkańców – czy można było zadziałać natychmiast i w trybie  

  awaryjnym zrobić ogrodzenie. 

- zapytał, kiedy zostanie wykonany odcinek ulicy Topolowej o długości ok. 50 m w 

  kierunku mostka łukowego. Zaznaczył, że stara trelinka z rozbiórki (z odzysku)  

  leży na poboczu od dłuższego czasu. 

- ponowił prośbę o przesunięcie tablicy ogłoszeniowej znajdującej się na terenie  

  Szkoły Podstawowej Nr 1 bliżej ogrodzenia.  

- przedstawił nakłady inwestycyjne w latach 2003-2013,  

  2003r- 5 mln zł; 2004r- 7,5 mln zł; 2005r- 12 mln zł; 2006r- 6 mln zł; 2007r - 5 mln zł; 

  2008r - ponad 11 mln zł; 2009r- ponad 10 mln zł;2010r. - ponad 17 mln zł; 2011r-  

  prawie 24 mln zł; 2012r- 11.320.631,00 zł. 

  Złożył formalny wniosek o przedstawienie na piśmie informacji o nakładach  

  inwestycyjnych za kolejne lata 2013, 2014, 2015. 

- zapytał, jak Burmistrz zamierza rozwiązać problem DPS. 

- zapytał o losy 3 zawiadomień Burmistrza Kłobucka odnośnie: 

-  zakończenia sprawy zgłoszenia przez burmistrza byłej Kierownik GOPS   

  (było postępowanie prokuratorskie dot. przekroczenia uprawnień i poświadczenia 

  nieprawdy), 

- jak się zakończyło zgłoszenie byłego Wiceburmistrza na Policję, 

- zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa. Zgodnie z jego wyliczeniami 

  zawiadomienie to dot. kwoty 1.362.667,59 zł. Chciałby poznać przyczyny nie  

  złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia 

  dochodzenia. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii dokonanych zniszczeń przez dziki 

odpowiedział, że też spotkał się z większą grupą mieszkańców, gdzie ustalone 

zostały pewne działania dot. zabezpieczenia terenu. Dlatego też w dzisiejszych 

zmianach budżetowych została zaznaczona kwota, która ewentualnie byłaby 

przeznaczona na pokrycie tych kosztów. W odniesieniu czy nie można było 

zadziałać szybciej odpowiedział, że od pewnego czasu przestał działać szybko, gdyż 

z tego tytuły ma tylko nieprzyjemności i ponosił konsekwencje, więc działa zgodnie 

z literą prawa, co dotyczyć będzie również prac wykonywanych przez Zakład 

Komunalny związanych z dobudowaniem chodników. Dobudowanie też musi być 

zgodne z prawem tj. przygotowane, uzgodnione, zgłoszone, a jeżeli będzie czas i 

środki wówczas przystąpimy do pracy. 



Jeśli chodzi o pytanie, kto zgłosił zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłego 

kierownika GOPS, to poprosił o jego sprecyzowanie, gdyż już wcześniej takie 

pytanie zostało skierowane do Pani Sekretarz, która wyjaśniła Radnemu, kto je 

zgłosił. To zawiadomienie jest w toku i nie ma informacji, na jakim jest etapie i nie 

mamy informacji o jego zakończeniu. Zgłoszenie było dokonane na podstawie 

audytu. W kwestii postępowania w sprawie byłego Wiceburmistrza P. Ściebury, 

odpowiedział, że sprawa została zamknięta po wyjaśnieniu skąd miał dokumenty. 

Zaznaczył, że nie jest upoważniony do informowania o szczegółach. W odniesieniu 

do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie kanalizacji, 

odpowiedział, że zgłoszenie zostało dokonane, bo taki jest obowiązek gminy. 

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że przy złożeniu tego zawiadomienia wykonana 

została bardzo mozolna praca pracowników, którzy musieli policzyć kwotę, o której 

wspomniał radny i udokumentować pewne rzeczy, które były zgłoszone do 

Prokuratury. Wniosek został przygotowany rzetelnie przez Radcę Prawnego. 

Niemniej jednak Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa i odmówiła wszczęcia 

dochodzenia. Natomiast zażalenie na postępowanie Prokuratora może być złożone 

w przypadku pojawienia się nowych dowodów w sprawie, które mogłyby wpłynąć 

na zmianę tej decyzji. Z uwagi, że wszystkie dowody będące w posiadaniu Urzędu, 

zostały przekazane do Prokuratury, a żadne nowe dowody nie wpłynęły, więc nie 

było podstaw do wniesienia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie 

wszczęcia dochodzenia. Gmina Kłobuck wystąpiła również do Sądu o 

zadośćuczynienie strat, które są na dużo większe kwoty, bo ponad 6.000.000,00 zł 

czego kwota 1.000.000,00zł wyliczona została na podstawie posiadanych 

dokumentów. Zaznaczył, że jest to o tyle trudne do udowodnienia, że Prokurator 

uznał prawdopodobnie, że trudno jest stwierdzić czy te uchybienia były już po 

stwierdzeniu wykonania prawidłowego, czy w trakcie jego wykonywania. Nie 

złożono odwołania, gdyż brak było nowych przesłanek. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – poinformował, że obowiązkiem gminy było 

zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, a obowiązkiem Prokuratury było rzetelne 

przeprowadzenie wszystkich czynności zmierzające do zweryfikowania tego 

zawiadomienia, jak również stanu faktycznego w oparciu o przeprowadzone 

dowody pod kątem ewentualnej możliwości postawienia zarzutu konkretnym 

osobom. Natomiast nie jest obowiązkiem gminy złożenie zażalenie na postanowienie 

Prokuratora, który odmawia wszczęcia postępowania. Jest to podstawowa różnica. 

Gmina swój obowiązek wykonała. Odwołanie czy złożenie środka odwoławczego 

nie jest już obowiązkiem gminy, tym bardziej, że organem ścigania tutaj jest 

Prokurator i on podejmuje w sposób niezależny od gminy decyzje dotyczące tego czy 

znajduje podstawy do tego żeby wszcząć postępowanie, a następnie ewentualnie 

wnieść akt oskarżenia do Sądu. To są obowiązki prokuratorskie, a nie obowiązki 

gminy. Jest to pierwsze zastrzeżenie, które jest niezwykle istotne w tej sprawie.  

Druga kwestia to motywy, dla których Prokurator uznał, że nie ma tutaj przesłanek 

do tego żeby postawić zarzut popełnienia przestępstwa osobom, które podpisywały 



się pod dokumentami, które następnie stanowiły podstawę do tzw. płatności 

pośrednich w związku z realizacją części robót. W toku wyjaśnień składanych przez 

osoby, które działały w imieniu Inżyniera Kontraktu osoby te poinformowały, że na 

etapie dokonywania odbiorów częściowych, w tym również robót ulegających 

zakryciu nie ma możliwości dokonania ostatecznej oceny jakościowej wykonanych 

robót. Taka możliwość istnieje dopiero w ramach tzw. inspekcji telewizyjnej, która 

jest możliwa dopiero po wykonaniu całego odcinka robót kanalizacyjnych, na 

zlecenie wykonawcy bądź zamawiającego, którą może przeprowadzić PWiK 

posiadające niezbędne oprzyrządowanie. Dopiero ta inspekcja jest w stanie wykazać, 

czy roboty zostały wykonane prawidłowo, czy nie ma nieszczelności i ewentualnie 

uszkodzeń. Takie uszkodzenia pojawiły się, ale dopiero na etapie inspekcji 

przeprowadzanej już po ogłoszeniu upadłości generalnego wykonawcy, czyli firmy 

„ABM SOLID” Spółka Akcyjna. Nie można tutaj zapominać, że wszystkie 

komplikacje związane z realizacją obowiązków wynikających z tego kontraktu są 

bezpośrednią konsekwencją upadłości generalnego wykonawcy. Upadłość jest 

okolicznością o charakterze obiektywnym i na pewno nie jest zależna od 

zamawiającego. Natomiast o ile jest ewentualnie zależna od wykonawcy, to już jest 

ocena innych organów, które oczywiście gdyby stwierdziły, że ona została sztucznie 

wywołana w jakiś celach, to jest to podstawa do zarzutów karnych. Na ten moment 

nie ma podstaw do tego by w jakikolwiek sposób wypowiadać się w tej kwestii jak ta 

ocena wygląda. W związku z upadłością generalnego wykonawcy, gmina stała przed 

dylematem dot. podjęcia dalszych działań, przede wszystkim w zakresie odstąpienia 

od umowy, a następnie do przygotowania bardzo skomplikowanej procedury 

przetargowej zlecenia wykonawcy dokończenia robót, które było bardzo 

skomplikowanym postępowaniem przetargowym już nawet na etapie 

przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie pewne rzeczy 

nawet nie były znane. W związku z tym wtedy wykonano ogromną pracę, która była 

do tego konieczna, ale przede wszystkim, dlatego, że zaniechanie pilnego wykonania 

tych wszystkich prac, groziło o wiele poważniejszymi konsekwencjami związanymi 

z niedotrzymaniem terminu wykonania kanalizacji, potem efektu ekologicznego i 

rozliczenia środków z dotacji z Unii Europejskiej. Przypomniał, że cała ta sytuacja w 

żaden sposób nie została zawiniona przez gminę, jak również nie została zawiniona 

przez Inżyniera Kontraktu, ponieważ Inżynier Kontraktu w żaden sposób nie 

przyczynił się do upadłości generalnego wykonawcy. Ponadto należy zaznaczyć, że 

firma ta była wykonawcą kilkudziesięciu dużych kontraktów na terenie całej Polski i 

z tego, co wiadomo, to inne gminy miały nie mniejsze komplikacje z tym związane. 

Gmina, żeby nie zaniedbać spoczywających na niej pewnych obowiązków zgodnie z 

art. 304 kodeksu postępowania karnego, zgłosiła to i właściwy organ ścigania 

rozpatrzył tę sprawę. Gmina nie znalazła dokumentów, które pozwalałyby na 

wykazanie, że Inżynier Kontraktu miał możliwość dokonania czynności 

kompleksowej oceny jakości tych robót cząstkowych, które składać się miały na całą 

kanalizację sanitarną.  

 



Radny A. Tokarz – stwierdził, żeby złożyć zażalenie na postanowienie, nie muszą 

nastąpić nowe okoliczności. Zapytał, czy Sekretarz Gminy Kłobuck przy składaniu 

zawiadomienia działała z upoważnienia Burmistrza, czy też działała samodzielnie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - wyjaśnił, że wszelkie decyzje, które przekazuje 

kierownikom jednostek i najbliższym współpracownikom są jego dyrektywą, czyli 

jego dyspozycją.  

 

Radny A. Sękiewicz – poprosił o przygotowanie jednolitego komunikatu 

zakazującego spalania nieczystości typu opakowania z folii czy gumowych itp. w 

piecach znajdujących się budynkach jednorodzinnych.  

 

Kierownik GOR M. Borkowska – odpowiedziała, że jak co roku przesłane zostaną 

komunikaty na wszystkie sołectwa i osiedla. 

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, na jakim etapie jest wygaszanie ZEAOS, które z 

mocy ustawy przestaną istnieć i na ich bazie powstanie Centrum Usług Wspólnych. 

Jakie działania w tym kierunku zostały podjęte oraz czy w celu ograniczenia 

wydatków gminnych była rozważana możliwość wprowadzenie zakupu usług, 

materiałów np. opału, energii, usług pocztowych, obsługi bankowej, materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek, komputerów, środków czystości i wielu innych 

wspólnych zakupów dla wszystkich jednostek z jednego miejsca. Co na pewno 

spowodowałoby znaczący wzrost ilości zakupu dla potencjalnych kontrahentów 

będących usługodawcami, a tym samym zmniejszenie ceny jednostkowej zakupu.  

 

Burmistrz J Zakrzewski – wyjaśnił, że od stycznia 2017r. zaczną obowiązywać 

przepisy znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Samorządy będą mogły 

tworzyć tzw. Centra Usług Wspólnych, dzięki czemu oszczędzi się np. na 

prowadzeniu księgowości placówek oświatowych. W związku z tym zlecono 

opracowanie zmiany systemu dot. zmiany ustawy i rozporządzenia wyżej 

wspomnianego. Temat ten będzie analizowany na poszczególnych komisjach i 

później na najbliższej sesji podjęte zostaną stosowne uchwały rozwiązujące ten 

problem w kwestii likwidacji i wygaszania ZEAOS-ów. W odniesieniu do 

możliwości dokonywania wspólnego zaopatrzenia odpowiedział, że każda placówka 

oświatowa jest niezależną jednostką budżetową. Zaznaczył, że istnieje możliwość 

wyznaczenia jednej placówki celem realizacji zamówienia, czyli ogłoszenia 

zapytania. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę, że w pewnych sytuacjach w 

poszczególnych placówka byłaby przekraczana bariera 40 tys. EURO, więc byłoby to 

zapytanie ofertowe Natomiast w przypadku, kiedy zapytanie ofertowe dotyczyło 

wielu placówek, wówczas można byłoby tą kwotę przekroczyć, bo wówczas 

obowiązywałaby ustawa o zamówieniach publicznych. Zwrócił uwagę, że w 

szkołach nie mamy specjalistów od zamówień publicznych, więc trudno, żeby 

dyrektor szkoły znał ustawę i nie popełnił błędu. Ponadto w tym roku zmieniła się 



dość znacząco ustawa o zamówieniach publicznych. Dlatego też pracownicy urzędu 

są cały czas przeszkalani według tej ustawy. Poinformował, że będzie rozważana 

kwestia takiego zaopatrzenia w opał i energie elektryczną, bo takie rozwiązania będą 

możliwe formie CUW, ale na razie trzeba zatwierdzić zmiany dot. wygaszania 

ZEAOS i powołania CUW. 

 

Radna E. Kotkowska – uzupełniła, że jest to pomysł z Powiatu Kłobuckiego, gdzie 

takie rozwiązanie doskonale funkcjonuje nie w formie ZEAOS, ale w formie 

wyodrębnionego działu, który zajmuje się inwestycjami i zamówieniami 

publicznymi. W dziale tym zatrudnione są 2 osoby wyspecjalizowane, które znają 

doskonale ustawę Prawo Zamówień Publicznych, robią to w dobry sposób 

przynoszący na pewno duże oszczędności dla Powiatu. Zwróciła uwagę, że możliwy 

byłby również zakup papieru, ponieważ przez poszczególne wydziały są ogromne 

ilości zużywanego papieru. Dlatego być może zasadny byłby zakup papieru poprzez 

wspólne usługi. W kwestii odwodnienia posesji przy ul. Kasztanowej w Kłobucku 

poinformowała, że została przeprowadzona wizja lokalna z udziałem Dyrektora 

ZDiGK z uwagi na regularne zalewanie jednej z posesji W imieniu mieszkańców 

poprosiła o podjęcie działań w celu odwodnienia tej posesji. Zaznaczyła, że 

marzeniem mieszkańców byłoby położenie nakładki na końcowym odcinku ul. 

Kasztanowej w celu poprawy przejezdności z uwagi na rodzaj położonego 

kruszywa.  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przy odwodnieniu ul. Kasztanowej 

istnieje problem własności, który nie jest prosty do rozwiązania skoro nie został 

rozwiązany przez tyle lat przez poprzednie władze. Niemniej jednak będzie starał się 

w jakiś sposób rozwiązać problem w tej kadencji. 

 

Radna D. Kasprzyk – poinformowała o podjętej interwencji u Prezesa MSZiZ w 

celem posprzątania i zabezpieczenia terenu będącego w wieczystym użytkowaniu 

Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, a znajdującego się na terenie kompleksu 

szkolnego szkoły w Smugach należącej do Stowarzyszenia Szkół Katolickich. 

Zaznaczyła, że teren ten mimo, że jest ogrodzony jest otwarty od strony ulicy. W 

miejscu tym gromadzi się młodzież, która ten teren zaśmiecała. Efekt był 

natychmiastowy. Teren został wysprzątany i ogrodzony. Poinformowała, że podczas 

rozmowy z Prezesem zapytała również o możliwość „przejęcia" tego budynku i o 

jego cenę. Dlatego też w tej kwestii rozmawiała również z Dyrektorem szkoły i wie, 

że budynek mógłby zostać wykorzystany na potrzeby szkoły jako magazyn sprzętu. 

Niemniej jednak pozostaje kwestia zakupu przez gminę. Zaproponowana przez 

Prezesa MSZiZ cena budynku została wskazana na kwotę 15.000,00zł, a oferta 

zostanie przesłana do Urzędu Miejskiego. Uważa, że po dokonanym zakupie przez 

gminę zniknąłby problem, który przeniósł się na plac zabaw na terenie szkoły. 

Dyrektor szkoły była zmuszona do zdemontowania altany, z której korzystały dzieci. 

W imieniu mieszkańców poprosiła o zabezpieczenie placu zabaw poprzez 



wybudowanie ogrodzenia tak, aby podczas zajęć plac był do dyspozycji szkoły, a w 

godzinach popołudniowych była możliwość skorzystania z placu przez rodziców z 

dziećmi. Zaznaczyła, że przez rodziców została zadeklarowana chęć zabezpieczenia 

wejścia tak, aby teren był zamykany, a klucz byłby zawsze w określonym miejscu.   

Przedłożyła następujące prośby: 

1. rozważenie przez Burmistrza zakup tego budynku i przekazania szkole, 

2. doposażenia placu zabaw oraz jego ogrodzenia tak aby mogła korzystać nie tylko  

    Szkoła, ale i mieszkańcy. 

Poprosiła Burmistrza o rozważenie możliwości skorzystania w ciągu całego tygodnia 

z parkingu w znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wpłynęła taka 

oferta, więc nie ma tematu. Uważa, że zgłoszone interpelacje nadają się do 

rozważenia przy rozpatrywaniu wniosków do budżetu na 2017r.  

 

Radna D. Kasprzyk – dodała, że są środki sołeckie w wysokości 24.000,00 zł. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o przekazanie ich na wskazany cel, ale w 

przyszłym roku. W odniesieniu do umożliwienia skorzystania z parkingu 

odpowiedział, że szkoła jest jednostką niezależną i burmistrz nie dysponuje 

parkingami w szkołach. Parking był zamknięty na czas inwestycji z uwagi na 

składowany tam materiał. Obecnie w ciągu każdego dnia oprócz sobót i niedziel 

istnieje możliwość skorzystania z parkingu. W soboty nie ma pracownika szkoły, 

który by pilnował parkingu i później go jeszcze sprzątał, więc zachodziłaby 

konieczność zatrudnienia pracownika, a to są już koszty szkoły. Uważa, że wszędzie 

należy szukać tych oszczędności, a nie przedstawiać pomysły, które dodatkowo 

generują te koszty. 

 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, dlaczego demontowane są zainstalowane przy murze 

kościelnym dwa znaki spowalniające ruch, które zostały zainstalowane we wrześniu 

2016r.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że istniejący problem związany z 

powstawaniem nadmiernego hałasu wskutek przejeżdżających z nadmierną 

prędkością pojazdów samochodowych po istniejącej nawierzchni brukowej, przy ul. 

3 Maja jest bardzo trudny do rozwiązania, aby zadowolił wszystkich mieszkańców. 

Przypomniał, że ostatnie rozwiązania poprzez zainstalowanie znaków 

spowalniających ruch na ul. 3 Maja w Kłobucku było omawiane na Komisji 

Zagospodarowania i otrzymało akceptację zaproponowanego rozwiązania. Niemniej 

jednak po realizacji tego rozwiązania ponownie przez mieszkańców zostało 

zgłoszone niezadowolenie. Dlatego też uzgodniono z mieszkańcami, że ta sprawa 

będzie jeszcze przeanalizowana z projektantem.  

 



Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – uzupełnił, że na spotkaniu z mieszkańcami i 

projektantem szykan zaproponowana została mała korekta dotycząca przesunięcia 

szykan zgodnie z przepisami. Zaproponowana korekta zostanie poddana ocenie 

mieszkańców. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy mają jeszcze kilka innych rozwiązań, 

które będą musiały być dokładnie przeanalizowane.  

 

Pkt.18.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – w odniesieniu do wypowiedzi pana R. Ściebury, 

odczytał zapis z protokołu odnośnie wypowiedzianych przez niego słów na 

posiedzeniu XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w kwestii poruszonej przez pana 

R. Ścieburę. Osobiście uważa, że była to pewna próba manipulacji ze strony pana R. 

Ściebury, który mając przed sobą wyciąg z jego wypowiedzią powinien ją odczytać.  

 

Radny W. Dominik - poinformował, że z uwagi, że z dzisiejszego porządku 

posiedzenia zostały wycofane projekty uchwał w sprawie stypendium chciałby 

zgłosić kilka swoich uwag, które pomogłyby w konstrukcji nowych projektów 

uchwał w sprawie stypendium. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedziała, że nie chcąc być 

posadzoną o stronniczość z uwagi, że już wcześniej zwróciła również uwagę Radnej 

E Kotkowskiej, która bardzo aktywnie uczestniczyła na posiedzeniu Komisji 

Edukacji o wstrzymanie się z zgłaszaniem uwag zaproponowała, aby radny swoje 

propozycje i uwagi złożył w formie pisemnej, które zostaną przekazane osobom 

zajmującym się dopracowaniem projektów tych uchwał. 

 

Dyrektor MOK O. Skwara- zaprosiła na organizowane w dniach 17, 18 i 19.10.2016r. 

w MOK objazdowy festiwal filmów o prawach człowieka i na organizowane panele 

dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zaprosił radnych na otwarcie boiska w SzP Nr 2, które 

odbędzie się w dniu 19.10.2016r o godz. 1100 oraz na planowane otwarcie boiska 

sportowego wraz z blokiem żywieniowym w SzP Nr 1 w dniu 27.10.2016r. 

Poinformował, że jako Burmistrz Kłobucka nie przypisuje sobie doskonałości w 

swych działaniach. Niemniej jednak od pewnego czasu zauważa, że pewne działania 

niektórych radnych są bardziej osobistym działaniem niż podyktowane dobrym 

gminy. Zaapelował do tych radnych, aby nie używali osobistych do jego osoby 

urazów, bo on takich urazów nie ma. Poprosił o wspólną współprace dla dobra 

gminy, ponieważ te działania nie pomagają a utrudniają. Zaznaczył, że przez 50 lat 

nie był tyle razy na Policji, co w był w ostatnich miesiącach, co jest dla niego przykre. 

Natomiast nie kwestionuje tego, że może popełnić błąd, za który powinien 

odpowiadać, ale uparte dążenie do udowodnienia czegoś, co nie było działaniem na 



szkodę gminy nie jest już działaniem podyktowanym dobrem ogólnym tylko 

niechęcią osobistą. Z uwagi na Rok Miłosierdzia poprosił o odpuszczenie. 

 

Sołtys z Kopca A. Rokita – zapytała, dlaczego od czerwca sołtysi nie otrzymują 

Gazety Sołeckiej. 

 

Sekretarz M Kasprzak – odpowiedziała, że do urzędu wpłynęła oferta prenumeraty i 

prenumerata Gazety Sołeckiej zostanie wznowiona. 

 

Radny A. Tokarz – mając na uwadze wznowienie prac nad dopracowaniem 

projektów uchwał w sprawie przyznawania stypendium zgłosił wniosek formalny o 

powołanie wspólnego posiedzenia komisji.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii stypendium odpowiedział, że nie ukrywa żalu 

do dyrektorów szkół za brak reakcji na naszą prośbę, gdyż to właśnie dyrektorzy 

szkół i nauczyciele najlepiej wiedzą, jakich mają uczniów. Dlatego też chcemy 

przystąpić do zmiany formuły, poprzez przygotowanie przez Wojewódzki Związek 

Metodyczny ankiety, która zostanie za pośrednictwem dyrektorów szkół przekazana 

nauczycielom, którzy w tych ankietach określą swoje rozwiązania, aby nie była to 

forma rozdawnictwa polegającego na tym, aby było więcej przyznawanych 

stypendiów, ale w niższej kwocie. Zwrócił uwagę, że ustawa mówi, że stypendium 

nie musi być przekazywane bezpośrednio uczniom w formie nagrody, bo 

stypendium może być przeznaczone również na dofinansowanie w danej szkole np. 

pracowni chemicznej, matematycznej, w której uczniowie mogliby rozwijać swoje 

talenty, co byłoby również wsparciem edukacji. Natomiast, aby nie było fałszywego 

przekazu, że chcemy oszczędzać na stypendiach poinformował, że kwota nie ulegnie 

zmianie, a nawet wzrośnie. Uchwała została wycofana z porządku obrad sesji z 

uwagi na otrzymywane sygnały z różnych środowisk, które zaczęły docierać 

dopiero, gdy projekt został przekazany do procedowania, a nie na etapie 

prowadzonych konsultacji. Zaznaczył, że zostanie powołany odrębny zespół ds. 

sportu składający się z Prezesów Klubów, Trenerów i wychowawców, którzy 

doskonale wiedzą, jaki jest potencjał w młodzieży i jakie są osiągnięcia. Zapewnił, że 

na pewno zostaną przeanalizowane wszystkie zgłoszone propozycje, wnioski, 

ponadto musimy przestrzegać przepisów trzech ustaw tj. ustawy samorządowej, 

ustawy oświatowej i ustawy kultury i sportu, a końcowy efekt prac musi uzyskać 

akceptację Nadzoru Prawnego. Natomiast po zakończeniu prac przez doraźne 

Zespoły można zorganizować wspólne posiedzenie komisji na temat wypracowania 

ostatecznego kształtu z uwzględnieniem opinii wszystkich środowisk.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – przypomniała, że wszyscy radni w 

swych materiałach otrzymują zawiadomienia o posiedzeniach wszystkich komisji 

bez względu czy są członkami danej komisji. Dlatego też nie widzi żadnych 



przeszkód, aby radny nie będący członkiem danej komisji nie mógł uczestniczył w jej 

posiedzeniu. 

 

Pkt.19.  

Sprawy różne  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poinformowała o następujących  

sprawach. 

- do wiadomości Rady z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie przekazane zostało  

  Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa o podejrzeniu popełnienia  

  przestępstwa złożonego przez Stowarzyszenie „ Projekt” Kłobuck o przekroczeniu  

  uprawnień przez poświadczenie uprawnień w złożonym oświadczeniu o prawie do  

  dysponowania nieruchomością na cele budowlane poprzez realizację budowy 

  lodowiska i nie zachowanie wymogów formalnych przy realizacji inwestycji w  

  zakresie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kłobucku polegającego na 

  tymczasowym umieszczeniu na płycie rynku obiektu małej architektury nie  

  związanej trwale terenem w postaci lodowiska oraz przekroczeń uprawnień w  

  okresie od 01.10.2015r do 13.06.2016 przez Burmistrza Kłobucka poprzez 

  naruszenie przepisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 

  uniknięcia stosowania przepisów ustawy i działania na szkodę interesu 

  publicznego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk, wobec braku znamion czynu  

  zabronionego, na podstawie art. 17 § pkt 2 kpk. Poinformowała, że w Biurze Rady  

  istnieje możliwość zapoznania się z całością treści postanowienia.  

- poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło z Samorządowego Kolegium  

  Odwoławczego z Częstochowy zawiadomienie o przekazaniu Radzie Miejskiej w  

  Kłobucki do załatwienia według właściwości skargi złożonej przez mieszkańca na 

  działalność Dyrektora ZDiGK w Kłobucku. Przypomniała, że skarga była już  

  kierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Komisja nie rozpatrzyła 

  skargi uznając, że skarga winna być rozpatrzona w drodze decyzji administracyjnej.  

  Porosiła o wskazanie Komisji celem rozparzenia skargi.   

 

Radny A. Tokarz - uważa, że Komisja Rewizyjna powinna ponownie zająć się 

rozpatrzeniem skargi na Dyrektora ZDiGK w Kłobucku. Uzupełnił, że Komisja  

Rewizyjna przekazała skargę do rozpatrzenia do SKO opierając się o opinię prawną 

przygotowana przez Radcę Prawnego T. Głębockiego.  

Skarga została ponowie skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną  

 

- poinformowała, że w dniu 6.09 2016 do Biura Rady wpłynęła skarga złożona przez  

  nauczyciela na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej poprosiła o wskazanie komisji, do  

  której zostanie przekazana skarga celem jej rozpatrzenia.  

 

 

 



Za przekazaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Edukacji Publicznej, 

Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki 

głosowało 16 radnych głosów przeciwnych nie było 3 osoby wstrzymały się od 

głosu.  

 Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną  

 

-  poinformowała, że do Biura Rady od Wojewody Śląskiego wpłynęły dwa 

   rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące stwierdzenia w całości nieważności uchwał : 

   -   uchwały Nr 214/XXIV/2016 Rady Miejskie w Kłobucku w sprawie regulaminu 

       utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.  

   -   uchwały 212/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie szczegółowego  

       sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

       komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck i  

       zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

       nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

- wpłynęło stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego 

   projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków  

   likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich.  

- wpłynęło stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia  

   Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r dot. przyłączenia do miasta Opola części 

   terenów gmin Dobrzyń Wielki, Dąbrowa Komprachcice i Prószków rządowego  

   projektu ustawy. 

- w dniu 27.09.2016r wpłynęła uchwała Miejskiej Mikołowa w sprawie sprzeciwu 

   wobec likwidacji kopalni węgla kamiennego „Krupiński” w Suszcu. 

- wpłynął projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu nowej 

   ustawy Prawo wodne i przewidywalnych przez firmy wodociągowe skutków 

   finansowych jej wprowadzenia.  

 

Pkt.20.   

Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska oo  ggooddzziinniiee  11330000  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  

XXXXVV  SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu.. 
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