Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 22.11.2016r
Radna D. Kasprzyk – w nawiązaniu do poprawy organizacji ruchu po drogach na
terenie gminy w celu usprawnienia dojazdu pojazdów uprzywilejowanych złożyła
wniosek żeby na tabliczkach z nazwami ulic, umieszczona została istniejąca przy tej
ulicy zabudowa od nr do nr.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany
Dyrektorowi ZDiGK.
Radny M. Woźniak – poprosił o pisemną odpowiedź z Wydziału Inwestycji w
zakresie przekazania harmonogramu pracy przy ogłoszeniu postępowania
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na
zaprojektowaniu modernizacji ul. Strażackiej w Białej i ul. Salezjańskiej i o
zorganizowanie w tym temacie spotkania z radnymi z Białej z Wydziałem
Inwestycyjnym i Burmistrzem w celu wyjaśnienia szeregu niejasności.
Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że wcześniej już zostały podjęte rozmowy z
Kierownikiem Wydziału IR w celu sporządzenia zestawienia wszystkich inwestycji,
które w tym roku zostały zaplanowane i są możliwe do realizacji oraz zaplanowania
priorytetów na rok przyszły, żeby można było spokojnie je rozplanować.
Przed ogłoszeniem postępowania na pewno zostanie zorganizowanie spotkanie w
celu dokładnego przeanalizowania zakresu danej inwestycji. Dodał, że zanim
ogłoszenie zostanie umieszczone w BIP, najpierw musi być jego zakres, jaki będzie
obejmował.
Radny W. Dominik – w nawiązaniu do planowanej reformy oświatowej i ewentualną
likwidacją gimnazjum zapytał, czy Burmistrz ma już pomysł na utworzenie trzeciej
szkoły podstawowej.
Poinformował, że po zapoznaniu się ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Kłobucku rozumie, że utworzenie nowego wydziału z kilkunastoma
etatami będących już w ramach istniejących już etatów, a spowodowane jest zmianą
ZEAOS na CEA z uwagi, że część obowiązków ZEAOS przechodzi bezpośrednio
pod Burmistrza. Zapytał, ile etatów w nowo powstałym wydziale będzie
odpowiedzialnym za sprawy oświaty i edukacji. Poprosił o więcej informacji na
temat umieszczonego ogłoszenia odnośnie naboru na wolne stanowisko kierownicze
przyznał, że wymagania są niezwykle wysokie.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że z uwagi, że ustawa zmienia całkowicie
system oświaty ogłoszenie na BIP podyktowane jest przekształceniem ZEAOS w
CEA i przeniesieniem zadań do Urzędu. Ponadto dzisiaj nie może jeszcze

powiedzieć nic konkretnego z uwagi, że na zorganizowanym spotkaniu z Minister
Oświaty przy zadawaniu wielu konkretnych pytań, nie było udzielanych
odpowiedzi, dlatego też musi dobrać sobie takich pracowników, którzy ułatwią i
pomogą wprowadzenie tych zmian. Na spotkaniu wynikły dość poważne
rozbieżności, Pani Minister przekazywała, że dzięki tej reformie (podawała
konkretne rozwiązania dotyczące Częstochowy na bazie ilości szkół, nauczycieli,
uczniów), Częstochowa może jeszcze zatrudnić dodatkowych 40 nauczycieli.
Natomiast według wypowiedzi Wiceprezydenta Częstochowy odpowiedzialnego za
sprawy oświaty wynikało, że pracę straci 200 nauczycieli. Zmiany dotyczą nie tylko
kwestii personalnych w szkołach, ale też kosztów związanych z przekształceniem
tych szkół. Zwrócił uwagę, że głównym motywem utworzenia tego wydziału
podyktowany został planowanym odejściem na emeryturę Pana A.Wierusa. W
nowym wydziale będzie 10,5 etatu w tym dozorcy i sprzątaczki, dlatego nie należy
wyolbrzymiać wielkości tego wydziału. Przyznał, że kryteria przy naborze na nowe
stanowisko są dość wysokie, ale one muszą być wygórowane a konkurs pokaże czy
taka osoba się znajdzie. Zaznaczył, że do spraw oświaty podchodzi niezwykle
poważnie tym bardziej, że część obowiązków będzie podlegała bezpośrednio
burmistrzowi, więc musi mieć pewność i gwarancję, że te osoby pomogą mu to
zrealizować w taki sposób, aby oświata nie ucierpiała zbyt mocno. Aby było jak
najmniej zwolnień i była funkcjonalność. Tym bardziej, że do końca marca muszą
być już zatwierdzone okręgi szkolne. Największym problemem jest przekształcenie
naszych 3 szkół w Kłobucku.
Radny J. Soluch – nawiązał nie podjętego przez gminę tematu od dawna przez niego
zgłaszanego w sprawie smołowania dróg przed okresem zimowym. Uważa, że
wiosną przez gminę zostaną poniesione dużo większe koszty związane z naprawą
obecnie powstających dziur w drogach, ponieważ ten temat nie został podjęty.
Radny M. Woźniak – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego J. Solucha
poinformował w tej sprawie wystąpił z pismem, na które otrzymał odpowiedź, że
gmina nie ma urządzeń do smołowania dróg, a na zakup odpowiedniego samochód
nie ma środków.
Radna E. Kotkowska – poinformowała o konieczności naprawy dróg w Sołectwie
Niwa Skrzeszów.
Radny M. Strzelczyk – nawiązał do zaproponowanej przez Burmistrza nowej
technologii remontu dróg o nawierzchni szutrowej. Zapytał, czy na dzień dzisiejszy
Burmistrz ma więcej informacji odnośnie tego systemu.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że aby móc przystąpić do remontu drogi
gmina musi posiadać prawo dysponowania gruntem, obojętnie, co się na tym
gruncie robi. Niemniej jednak przygotowywana jest próba przygotowania jednego

odcinka drogi do naprawy drogi tzw. destrukt ze smołowaniem, który będzie
imitacją nakładki. Obecnie zbierane są oświadczenia od mieszkańców dot. prawa
dysponowania tym terenem na konkretne prace. Temat przygotowywany jest przez
Dyrektor ZDiGK.
Radny A. Nowak – uważa, że trzeba w tym kierunku podjąć działania w kierunku
pozyskania destruktu z uwagi, że cena destruktu jest dostępna. Przytoczył przykład
bardzo zniszczonych dróg min. ul. Podleśnej, które od lat nie są remontowane.
Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że problem polega na tym, że gdyby te drogi nie
zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych, moglibyśmy robić nakładki, wąskie
drogi o szerokości 4m, z inną podbudową. Dzisiaj tych uchwał nie można nawet
uchylić, bo jedynym sposobem uchylenia uchwały jest wyłączenie tej drogi z ruchu.
Przyznał, że destrukt nie jest drogi, ale go nie ma, a co uda się pozyskać, to jest
zakupywane w każdej ilości, jaka jest dostępna.
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - przekazała interwencję jednego z
mieszkańców odnośnie placu między blokami przy ul.9 Maja, a blokami przy ul.
Rómmla 2, 4 gdzie doszło do wypadku z przyczyny występujących nierówności i
braku oświetlenia. Zaznaczyła, ze plac znajduje się w centrum miasta, przez który
przechodzi bardzo wiele osób. Przyznała, że występuje problem własnościowy
Niemniej jednak uważa, że można byłoby uporządkować tylko tą część, która jest
własnością gminy
Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że przez Dyrektora ZDiGK w tej kwestii zostały
już podjęte działania.
Radna B. Błaszczykowska – zapytała, czy jeszcze przed zimą będą naprawiane drogi
np. ul. Targowa, Gajowa, Powstańców Śl. itd.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że prace naprawcze nie zostały przerwane
ze względu na zbliżającą się zimę są prowadzone zgodnie z harmonogramem i
dopóki śnieg nie przykryje dróg prace naprawcze będą kontynuowane zgodnie z
harmonogramem.

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców
z posiedzenia XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 22.11.2016r
Mieszkaniec Kłobucka Cz. Gizler – poprosił, aby w przyszłości Przewodnicząca
Rady Miejskiej zwracała uwagę na osoby z grupą inwalidzką, aby te nie musiały
długo czekać na udzielenie im głosu, uważa, że powinna być przestrzegana forma
poprzez wskazanie godziny pkt. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
Poinformował o utrudnieniach w załatwieniu spraw w GOPS przez obecnego
kierownika GOPS w wyniku, których został pozbawiony praw do II grupy
inwalidzkiej i stałego zasiłku oraz dodatku mieszkaniowego. Uważa, że
obowiązkiem kierownika GOPS nie jest tylko przyznanie pomocy finansowej, ale
również udzielenie informacji prawnej jak można skorzystać z dodatkowej pomocy.
Burmistrz J. Zakrzewski –wyjaśnił, że to nie GOPS odbiera uprawnienia do grupy
inwalidzkiej. Zaznaczył, że wszystkie sprawy w GOPS-ie łącznie od powołania
nowego kierownika są prowadzone zgodnie z ustawą i obowiązującymi przepisami.
Kierownik GOPS jest osobą merytoryczną znającą przepisy i jest w pełni
przygotowaną do rozwiązania problemów mieszkańców. Natomiast wie, że
kilkunastu mieszkańcom środki są obecnie wypłacane w niższej kwocie niż były
wypłacane poprzednio, ale to wynika z obowiązujących przepisów i nie jest to
zależne od kierownika. Zwrócił uwagę, że w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, co
do pracy kierownika GOPS istnieje możliwość złożenia skargi.
Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – potwierdziła, że nie GOPS odbiera grupę
inwalidzką tylko Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Częstochowie. W kwestii zarzutu odnośnie braku możliwości uzyskania pomocy
prawnej odpowiedziała, że nieprawdą jest, że nie została udzielona taka pomoc,
ponieważ to pracownicy GOPS pomogli w napisaniu odwołania do Katowic w
sprawie przywrócenia grupy i cały czas uczestniczą w tym procesie odwoływania.
Natomiast prawdą jest, że po utracie grupy inwalidzkiej nie może otrzymywać
zasiłku stałego, ale nie został pozbawiony pomocy finansowej. Niemniej jednak po
przywróceniu grupy inwalidzkiej zasiłek zostanie przywrócony wraz z
wyrównaniem od czasu złożenia odwołania. Poinformowała, że przez GOPS nie jest
refundowany zakup leków, jest tylko przyznane dofinansowanie do zakupu leków.
Jak również przez GOPS nie jest określany termin przyznawanego zasiłku celowego.
W kwestii dodatku mieszkaniowego wyjaśniła, że nie jest możliwe przyznanie
dodatku mieszkaniowego, gdyż nie została dostarczona wymagana dokumentacja.
Na zaproponowaną pomoc w przesłaniu tych dokumentów ze Spółdzielni
Mieszkaniowej zainteresowany zrezygnował z tej pomocy. Zwróciła uwagę, że
również w ani jednym słowie odnośnie zachowania pracowników wobec jego osoby
nie było prawdy.

Radny A. Tokarz – zapytał, czy niepełnosprawność ma wpływ na właściwe relacje
petenta z pracownikami.
Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – przypuszcza, że tak, gdyż pan Czesław chce
nam narzucać zasady.
Sołtys z Łobodna B. Ziętal - poruszyła następujące sprawy:
- w imieniu mieszkańców porosiła o umieszczenia przy ul. Strażackiej w Łobodnie
znaku zakazu ruchu samochodów TIR z wyłączeniem ruchu lokalnego.
- poprosiła o przyspieszenie działań związanych z budową II części oświetlenia
- zgłosiła uszkodzenie tablicy ogłoszeniowej
- w odniesieniu do otrzymanego pisma z tut. urzędu odnośnie umieszczania
dokumentacji z zebrań wiejskich na stronie BIP odpowiedziała, że skoro taka
dokumentacja przekazywana jest przez sołtysów do odpowiedniego wydziału to
ten wydział powinien ją umieszczać na stronie BIP.
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnej na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego, że z uzyskanej informacji od mieszkańca wie, że Sołtys z
Łobodna na telefoniczną interwencję mieszkańca ul. Sienkiewicza miał
odpowiedzieć, że nie interesuje ją ul. Sienkiewicza na Smugach, bo ma swoje
drogi, jest nieprawdą, gdyż nigdy nie otrzymała w tej sprawie telefonu i nigdy
by się nie ośmieliła w taki lekceważący sposób odpowiedzieć mieszkańcowi.
Zaznaczyła, że każda interwencja mieszkańca jest przekazywana na posiedzeniu
Sesji. Zwróciła uwagę, że w sprawie drogi ul. Sinkiewicza już wielokrotnie wraz z
Sołtysem Smug interweniowała o uregulowanie granic tej drogi.
Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii ul. Strażackiej odpowiedział, że będzie
zachodziła konieczność przeanalizowania zasadności ustawienia znaku, aby znak
zakazu nie kolidował z działalnością istniejącej firmy. Nawiązaniu do budowy II
części oświetlenia łącznika. Odpowiedział, że po nasze stronie zostało już wszystko
wykonane, a przyłącze leży po stronie Tauronu, który poprosiliśmy o przyspieszenie
robót. W dniu jutrzejszym odbędzie się przedstawicielami Firmy Tauron, gdzie
zapytamy na ile firma jest w stanie przyspieszyć wykonanie przyłącza. Przypomniał,
że planowane zakończenie robót zaplanowane było na styczeń 2017r. W odniesieniu
do naprawy tablicy ogłoszeń odpowiedział, że tablica jest na gwarancji, więc
uszkodzenie zostanie zgłoszone wykonawcy. Natomiast konieczność przekazania
wszystkich dokumentów sołectw wynika z faktu, że jeden z radnych wystąpił o
udostępnienie informacji związanych z działalnością wszystkich rad sołeckich i
zarządów osiedlowych, które po dostarczeniu do Wydziału Organizacyjnego zostaną
przez pracownika wydziału umieszczone na stronie BIP.
Radna D. Kasprzyk – w odniesieniu do wypowiedzi pani sołtys poinformowała, że
nigdy nie ośmieliłaby się do ocenienia jej pracy, którą wręcz docenia, bo wie jak
bardzo jest zaangażowana na rzecz mieszkańców sołectwa. W nawiązaniu do

odcinka drogi, przyznała, że faktycznie kilka domostw jest przyporządkowane do
Smug, którym jest bliżej do Smug niż do Łobodna. Ponadto nie była to informacja
telefoniczna tylko osobista mieszkańców, którzy z zwrócili się do niej z prośbą o
interwencję w celu wysypania tej drogi. Uważa, że sprawa powinna zostać
zakończona, a sprawy dotyczące poprawy przejezdności tego odcinka drogi
powinny pozostać w gestii sołectwa Smugi.
Sołtys z Łobodna B. Ziętal – poinformowała, że poprosiła o konfrontację dlatego, że
na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania przez radną przekazana została
informacja, że pani Sołtys z Łobodna na telefoniczną interwencję mieszkańca
odpowiedziała, że te drogi ją nie interesują, co jest nieprawdą.
Sołtys z Kopca A. Rokita - poprosiła o wymianę tablic ogłoszeniowych na terenie
sołectwa Kopiec z uwagi, że nowe tablice z korka nie zdają egzaminu. W odniesieniu
do konieczności przekazania całej dokumentacji sołectwa poinformowała, że taką
dokumentację osobiście zawsze składa w Biurze Rady po każdym odbytym zebraniu
sołeckim, więc radny ma możliwość wglądu do dokumentów w Biurze Rady.
Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że uwagi odnośnie nowych tablic
ogłoszeniowych zostaną przekazane firmie, która je wykonała.
Radny W. Dominik – poinformował, że to on wystąpił o udzielenie informacji
publicznej, co związane jest z jego interpelacją w sprawie publikacji uchwał
jednostek pomocniczych i zarządzeń jednostek organizacyjnych gminy na stronie
BIP tut. Urzędu. Przyznał, że nie rolą sołtysa czy przewodniczącego osiedla jest
obsługa strony BIP Urzędu.
Sekretarz M. Kasprzak- poinformowała, że aby dokument zaistniał na stronie BIP
Urzędu musi być on wytworzony i dostarczony przez jednostkę pomocniczą.
Natomiast z uwagi na fakt, że nie wszystkie uchwały jednostek pomocniczych są
przekazywane do Biura Rady Miejskiej zostało przygotowane pismo, które zostało
przesłane do sołtysów. Z uwagi, że regulacje prawne w zakresie podawania
informacji do publicznej wiadomości, o których mowa nie określają wymogu
konieczności ich publikacji niemniej uznano, że nastąpi ich publikacja na stronie BIP.
Sołtys Lgoty L. Chłąd - przedstawił radnym wszystkie pisma, jakie zostały złożone
przez Radę Sołecką w Lgocie. Zaznaczył, że jest przeciwny umieszczania taki
informacji na stronach BIP.
(informacja w załączeniu pod protokołem)
Radny W. Dominik – wyjaśnił, że w złożonej interpelacji chodziło wyłącznie o
uchwały organów stanowiących i wykonawczych oraz jednostek pomocniczych i
sprawozdania roczne.

Radny J. Soluch - zwrócił uwagę, że sprawozdania za rok 2016 zgodnie ze statutem
składane są w I kwartale 2017r .

Sporządziła:
Mariola Wrona

