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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołów z XXV Sesji z dnia 11.10.2016r. oraz z XXVI Sesji z dnia 

      03.11.2016r. /projekty protokołów umieszczono na stronie internetowej Urzędu  

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

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

      odbytej w dniu 11 października 2016 roku oraz projekt protokołu z XXVI Sesji 

      Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 03 listopada 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 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i 

      Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - ok. godz. 11:00 

  8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w 

      Białej - ok. godz. 11:15 

  9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od   

      nieruchomości. 

10. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru  

      podatku rolnego na rok 2017 . 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z 

      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi    

      działalność pożytku publicznego na rok 2017.  

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

      Narkomanii na rok 2017.  

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości na własność Gminy Kłobuck.  

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku. 

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze. 

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi. 

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk. 

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

     zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i 
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      Kopiec. 

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i  

      Gruszewnia. 

22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta 

      Kłobucka .  

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie 

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 

      dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze przebiegającej na pograniczu 

       obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno, stanowiącej drogi  

       wewnętrzne i odcinek drogi gminnej. 

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-   

      Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik  

      do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012  

      roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  

      Oświaty Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady  

      Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku. 

26. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum 

      Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek  

      organizacyjnych Gminy Kłobuck. 

27. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze  

      środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne 

      niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i  

      zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze  

      środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych 

      niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli  

      prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

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

      w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na   

      terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  

      uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  

      komunalnymi. 

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

      terenie gminy Kłobuck. 

31. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia  

      2015 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej  

      dla Gminy Kłobuck” zrealizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura 

      energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3  

      Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki  

      niskoemisyjnej (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków z  

     Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  



 

 

      Środowisko 2007-2013. 

      /Załącznik do projektu uchwały umieszczono na stronie internetowej Urzędu 

      Miejskiego bip.gminaklobuck.pl/ > Rada Miejska > uchwały Rady Miejskiej 

      > projekty uchwał > projekty uchwał na XXVII Sesję (22.11.2016r.)/ 

32. Interpelacje i zapytania radnych. 

33. Wolne wnioski i oświadczenia. 

34. Sprawy różne  

35. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  
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Porządek obrad Sesji( po poprawkach:  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołów z XXV Sesji z dnia 11.10.2016r. oraz z XXVI Sesji z dnia 

      03.11.2016r. /projekty protokołów umieszczono na stronie internetowej Urzędu  

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

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

      odbytej w dniu 11 października 2016 roku oraz projekt protokołu z XXVI Sesji 

      Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 03 listopada 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 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i 

      Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - ok. godz. 11:00 

  8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w 

      Białej - ok. godz. 11:15 

  9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od   

      nieruchomości. 

10. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru  

      podatku rolnego na rok 2017. 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z 

      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi    

      działalność pożytku publicznego na rok 2017.  

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

      Narkomanii na rok 2017.  

15. Projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016r  

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku. 

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze. 

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi. 

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk. 

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

     zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i 

      Kopiec. 
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21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i  

      Gruszewnia. 

22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta 

      Kłobucka .  

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie 

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 

      dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze przebiegającej na pograniczu 

       obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno, stanowiącej drogi  

       wewnętrzne i odcinek drogi gminnej. 

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-   

      Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik  

      do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012  

      roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  

      Oświaty Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady  

      Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku. 

26. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum 

      Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek  

      organizacyjnych Gminy Kłobuck. 

27. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze  

      środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne 

      niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i  

      zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze  

      środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych 

      niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli  

      prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

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

      w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na   

      terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  

      uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  

      komunalnymi. 

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

      terenie gminy Kłobuck. 

31. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia  

      2015 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej  

      dla Gminy Kłobuck” zrealizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura 

      energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3  

      Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki  

      niskoemisyjnej (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków z  

      Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  

      Środowisko 2007-2013. 



 

 

      /Załącznik do projektu uchwały umieszczono na stronie internetowej Urzędu 

       Miejskiego bip.gminaklobuck.pl/ > Rada Miejska > uchwały Rady Miejskiej 

      > projekty uchwał > projekty uchwał na XXVII Sesję (22.11.2016r.)/ 

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

      nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,  

      zabudowanej budynkiem dworu 

33. Interpelacje i zapytania radnych. 

34. Wolne wnioski i oświadczenia. 

35. Sprawy różne  

36. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  

 

Pkt.1.  

Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

posiedzenie XXVII 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. 

 

Pkt2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o wycofanie z porządku obrad sesji: 

- Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

  nieruchomości na własność Gminy Kłobuck. 

oraz wprowadzenie do porządku obrad sesji  

- Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

   nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,    

   zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków.  

-  Projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016r. 

 

Za wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck 

głosowało 17 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Projekt uchwały został wycofany   

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmian w 

planie budżetu na rok 2016r głosowało 17 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Projekt uchwały został wprowadzony i będzie procedowany w pkt. 15  
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Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład 

gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do 

rejestru zabytków głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było.  

Projekt uchwały został wprowadzony i będzie procedowany w pkt. 32   

 

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

zgłoszonymi poprawkami głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt.3. 

Przyjęcie protokołów z XXV Sesji z dnia 11.10.2016r. oraz z XXVI Sesji z dnia 03.11.2016r. 

 

Za przyjęciem protokołu z XXV Sesji z dnia 11.10.2016r głosowało 18 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

Za przyjęciem protokołu z XXVI Sesji z dnia 03.11.2016r głosowało18 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

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 W. Dominik – poprosił o więcej informacji odnośnie zmian w regulaminie 

organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kłobucku i ogłoszenie naboru na wolne 

stanowisko kierownicze 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zmiany w regulaminie organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku wiążą się przede wszystkim z koniecznością 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu ZEAOS wynikające z ustawy dotyczącej 

wygaszania tych jednostek oraz konieczności wydzielenia zadań z tej jednostki i 

przeniesienia ich do Urzędu Miejskiego. Natomiast pozostałe zmiany dotyczą 

wewnętrznej reorganizacji funkcjonowania urzędu. W odniesieniu do naboru na 

wolne stanowisko kierownicze odpowiedział, że nabór związany jest z reorganizacją 

urzędu. 

 

Radny A. Tokarz -  w nawiązaniu do informacji z Wydziału GPN  



 

 

pkt. 1 Nabycie:  

a. zapytał, jak została oszacowana wysokość odszkodowań dla 8 działek o łącznej  

    pow. 523m2  dla  których Gmina Kłobuck na podstawie ostatecznej decyzji Starosty  

    Kłobuckiego stała się właścicielem, a obecnie Starosta Kłobucki prowadzi  

    postępowanie dla ustalenia wysokości odszkodowań za w/w grunty i czy ta  

    kwota została zabezpieczona w budżecie.   

b. zapytał, czy wniesione odwołania od decyzji Starosty Kłobuckiego ustalających  

    odszkodowanie za przedmiotowe nieruchomości wynika z niezadowolenia  

    właścicieli z przyznanych odszkodowań. 

  

Pkt 2 Zbycie  

zapytał, czy przed ogłoszeniem przetargu zostało odnotowane zainteresowanie: 

 -  nieruchomością położoną w Kamyku zabudowaną Dworkiem, 

 -  zbyciem z gminnego zasobu trzech  niezabudowanych nieruchomości  

    stanowiących działkę Nr 5500/1 położoną w Kłobucku u zbiegu ulic Cielebana i  

    ul. Srebrnej, 

W zakresie gospodarki przestrzennej  

Pkt. 1  

- zapytał, jakie korekty zostały wprowadzone przez Komisje Urbanistyczno-  

  Architektoniczna przy opiniowaniu projektu planu miejscowego dla terenu  

  położonego w Lgocie przy drodze krajowej o pow. ok. 1,86ha 

- zapytał, czy zostanie powtórzona cała procedura przetargowa z uwagi na 

   unieważnienie postępowań prowadzonych poza ustawą o zamówieniach 

   publicznych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dwóch projektów 

   planów miejscowych dla terenów położonych w Kłobucku przy ul. Górniczej.  

W zakresie wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wydanych decyzji  

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w nawiązaniu do budowy 

kanalizacji sanitarnej planowanej do realizacji na pograniczu gmin Mykanów i 

Kłobuck zapytał:  

- czy główna część kanału sanitarnego leży na terenie Gminy Mykanów, 

- czy jest to inwestycja Gminy Mykanów i jej koszty, 

- czy z kanału sanitarnego będą korzystali mieszkańcy Gminy Kłobuck, 

- czy Gmina Kłobuck percypuje w kosztach budowy 250m odcinka kanału 

   sanitarnego, 

- czy jest to droga gminna.     

W zakresie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- zapytał, czy została wyrażona zgoda osób fizycznych stanowiących 

  współwłasność drogi wewnętrznej na budowę 150m odcinka gazociągu i czy te  

  osoby z tego tytułu będą mieli korzyści finansowe. 

W zakresie informacji z Wydziału GOR:  

- zapytał, co jest powodem konieczności pionowania słupa oświetlenia ulicznego 

  zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada ( skrzyżowanie z ul. Zamkową-  

  rondo) i czy na tym slupie zostaną zamontowane zakupione dwie oprawy 



 

 

  oświetleniowe,  

- zapytał, przez kogo zostało dokonane uszkodzenie słupów oświetlenia ulicznego 

  przy ul. 11 Listopada (przy wjeździe na teren kościoła Św. Marcina w Kłobucku). 

- w celu dokonania porównania o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych  

  poprosił o informację jak podane ilości zebranych odpadów komunalnych przez  

  firmę PZOM Strach wpisują się do prowadzonej statystyki. 

- zapytał, o jakiej ilości odpadów jest mowa w sprawie nakazania usunięcia odpadów  

  z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania z terenu działki położonej w  

  Lgocie będącej własnością spółki Ecapar Sp.zo.o  

- zapytał, na jakiej długości zostanie przeprowadzona przebudowa chodnika w  

  miejscowości Białej ul. Jasnogórska,  

- zapytał, czy przy zmianie sposobu użytkowania zakładu ślusarskiego na  

  galwanizernie tut. wydział posiada wiedzę jaka to będzie galwanizernia  

  (niklowanie, cynkowanie ) i czy została uzyskana zgoda sąsiadów oraz czy  

  opracowana ocena oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o  

  środowiskowych uwarunkowaniach zostanie przekazana sąsiadom.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do wyceny 8 działek odpowiedział, że 

zgodnie z przepisami spec ustawy wycena działek, które zostały przejęte przez 

Gminę Kłobuck została dokonana przez rzeczoznawcę wskazanego przez Starostę 

Powiatu Kłobuckiego. 

W nawiązaniu do wniesionego przez dwóch byłych właścicieli nieruchomości 

odwołania od decyzji Starosty Kłobuckiego ustalających odszkodowanie powiedział, 

że przez właścicieli została zakwestionowana wycena tych nieruchomości.  

Zwrócił uwagę, że te same osoby wiele lat temu złożyły oświadczenie o bezpłatne 

przekazanie gruntu pod budowę drogi, a dzisiaj chcą większego odszkodowania.   

W kwestii zbycia nieruchomości w Kamyku zabudowanej dworkiem odpowiedział, 

że było zainteresowanie nieruchomością niemniej jednak przeszkodą było to, że nie 

było możliwości zakupu na własność gruntu, bo grunt ma być oddany w 

użytkowanie wieczyste. Zaznaczył, że przy II przetargu nie została dokonana wpłata 

ani jednego wadium, dlatego też w dniu dzisiejszym pod obrady sesji został 

wprowadzony projekt uchwały rozszerzający ten temat i rozważana jest możliwość 

sprzedaży gruntu. 

W odniesieniu do gospodarki przestrzennej w zakresie opracowania planów 

miejscowych, odpowiedział, że postanowiono o powtórzeniu procedury zapytania 

ofertowego z uwagi na fakt, że oferty cenowe, które zostały złożone przekraczały 

kwoty, jakie na ten cel zabezpieczono.  

W kwestii wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie budowy 150m odcinka 

gazociągu odpowiedział, że skoro inwestycja realizowana ma być w drodze 

wewnętrznej stanowiącej współwłasność osób fizycznych to Spółka powinna mieć 

zgodę na wejścia w teren. Wyjaśnił, że przez tut. urząd wydawana jest tylko decyzja 

lokalizacyjna, a kwestie związane z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę 

prowadzone są przez Starostwo Powiatowe. 



 

 

W zakresie Wydziału GOR odpowiedział, że powodem konieczności pionowania 

słupa oświetlenia ulicznego i zamontowania dwóch opraw oświetleniowych 

zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada ( skrzyżowanie z ul. Zamkową- 

rondo) była kolizja drogowa. 

Natomiast wypłata odszkodowania za dokonane uszkodzenie słupów oświetlenia 

ulicznego przy ul. 11 Listopada (przy wjeździe na teren kościoła Św. Marcina w 

Kłobucku) została dokonana z polisy ubezpieczeniowej na podstawie oszacowania 

strat. Osoby, które dokonały zniszczeń zostały ustalone przez Policję.   

W zakresie informacji dotyczącej rocznego zestawienia ilości odbieranych odpadów 

komunalnych oraz ilości odpadów usuniętych z nieruchomości w Lgocie odpowiedź 

zostanie udzielona przez Kierownika Wydziału GOR w formie pisemnej  

W kwestii przebudowy chodnika w Białej ul. Jasnogórskiej odpowiedział, że 

przebudowa chodnika planowana jest na odcinku 1.907m i jest to zadanie Starostwa 

Powiatowego. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – uzupełniła, że odszkodowanie za działki 

przewidziane pod rozbudowę ulicy Łąkowej będą wypłacane z przyszłorocznego 

budżetu. Na dzień dzisiejszy rzeczoznawca nie oszacował wartości nieruchomości 

przejętych przez gminę.  

W nawiązaniu do przetargów organizowanych na zbycie działek budowlanych przy 

ul. Cielebana i ul. Witosa w Kłobucku poinformowała, że procedurę przetargową  

zainicjowano w związku z zainteresowaniem ich nabyciem.  

W kwestii postępowania na opracowanie projektów planu zagospodarowania 

przestrzennego wyjaśniła, że dokumentację planistyczną stanowi projekt planu,  

prognoza skutków finansowych jak i prognoza oddziaływania na środowisko. 

Przy wydawaniu decyzji dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego organ 

nie bada czy inwestor posiada zgodę właścicieli nieruchomości na umiejscowienie 

takiej inwestycji w granicach ich własności.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – w kwestii prowadzonego postępowania 

w celu wydania decyzji środowiskowej dla zmiany sposobu użytkowania zakładu 

ślusarskiego na galwanizernię odpowiedziała, że wydane zostało postanowienie, 

które nakłada na inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko tego przedsięwzięcia. Postanowienie zostało również przekazane 

stronom tego postępowania. Natomiast po złożeniu raportu przez inwestora strony 

zostaną poinformowane o możliwości zapoznania się z treścią tego dokumentu. 

Ponadto istnieje konieczność poinformowania społeczeństwa o sporządzeniu takiego 

dokumentu i możliwości złożenia odpowiednich uwag. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy przejęcie w trybie spec ustawy 8 działek gminnych  

dotyczy ul. Łąkowej czy Olszowca. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że ul. Łąkowej. 



 

 

Pkt.5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Poseł na Sejm RP K. Głębocki ( PiS) – przedstawił zadania z Programu wyborczego 

obecnego Rządu, które udało się zrealizować w ciągu 1 roku między innymi takich 

jak: 

-  Program 500 Plus, który jest olbrzymim wysiłkiem budżetowym, przy wspieraniu  

    i nie likwidowaniu spółek skarbu państwa,  

-  Program bezpłatnych leków dla seniora powyżej 75 roku życia (1.000 pozycji  

   bezpłatnych leków ),  

-  Program mieszkanie Plus, który będzie realizowany w oparciu o grunty Skarbu  

   Państwa, do którego będą miały priorytet rodziny wielodzietne.    

-  poinformował, że dzięki Programowi 500 Plus w rankingu Unii Europejskiej w 

   zakresie wspierania rodzin Polska przesunęła się z poz. 20 na poz. 4, a w  

   zakresie bezrobocia na 7 miejsce z odnotowanym spadkiem stopy bezrobocia do  

   8,2%.  

- w nawiązaniu do spraw dot. emigrantów (uchodźców) poinformował, że Rząd  

   podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że nie może być żadnej mowy o  

   dokonywanym na siłę przydziale i karach. W rozwiązaniu tego problemu powinna  

   być elastyczna solidarność poprzez uczestniczenie w rozwiązywaniu istniejącego  

   problemu ale poza granicami naszego kraju,  

W nawiązaniu do spraw lokalnych zadeklarował swoją otwartość na współpracę w 

zakresie planowanej budowy obwodnicy Kłobucka jak i przyszłych inwestycji 

drogowych.    

 

Poseł na Sejm RP T. Jaskóła (Kukiz 15)  - przedstawił półroczne sprawozdanie z 

działalności poselskiej, ponieważ uważa, że każdy parlamentarzysta powinien takie 

sprawozdanie przedstawić, bo na tym właśnie polega system JOW-ów, którego jest 

wielkim zwolennikiem, a przeciwnikiem partyjniactwa i głosowania an bloc  bez 

czytania ustaw, co czyni większość parlamentarzystów. Z uwagi na fakt, że w Sejmie 

nie można wiele zmienić z uwagi na katastrofalnie złe czynione prawo, skupił się na 

działalności lokalnej między innymi gdzie: 

- ujawnił już wiele nieprawidłowości w działalności spółek komunalnych  

- będąc przeciwnikiem zwolnień podatkowych poinformował o przygotowanym  

  rankingu podatkowym odnośnie zwolnień podatkowych,  

- wystąpiono z zapytaniem do partii politycznych odnośnie wydawanych pieniędzy  

   otrzymywanych z budżetu państwa,  

W nawiązaniu do spraw parlamentarnych negatywnie ocenił część 

zaproponowanych działań obecnego rządu oraz przedstawił propozycje Ruchu 

Kukiż 15 do propozycji rządu tj.: 

 - ustawy w sprawie Ukrainy, w której zapomniano o 100 tyś zamordowanych  

   Polakach,   

- wolnej kwoty od podatku,  



 

 

- Programu Mieszkania+  propozycja Ruchu Kuliz 15 zlikwidowanie lub obniżenie  

   podatku WAT z 23% do 8% na materiały budowlane i stworzenie kodeksu  

   budowlanego i uwolnienie przedsiębiorczości Polaków.   

- reformy oświatowej propozycja odłożenia proponowanych zmian do roku czasu  

- uchodźców (emigrantów) poinformował, że Rząd PiS nie  

   zgodził się na pierwszą transzę pod wpływem Ruchu Kukiz 15, 

-  odnotowanego spadku bezrobocia poinformował, że spadek bezrobocia nastąpił  

   dlatego, że za granice wyjeżdża ogromna liczba młodych ludzi., a nie z tego, że  

   mamy świetnie działające Urzędy Pracy  

-  odnośnie  spółek  skarbu państwa poinformował, że spółki nadal są  zawłaszczane  

   tylko szybkim tempem.  

-  rozwiał możliwość powstania województwa częstochowskiego, uważa, że należy  

   przestać myśleć fikcją i zacząć obniżać podatki i ciąć wydatki na administrację ,  

   a najlepiej zlikwidować powiaty, czyli niepotrzebną biurokrację, a poprzez  

   przeprowadzenie audytu większość zadań przekazać gminom. Podsumował, że  

   dopóki obywatele będą musieli utrzymywać tabuny urzędników i polityków, w  

   naszym kraju nic się nie zmieni.  

-  w odniesieniu do ZUS poinformował, że w latach 2008 i 2013 powstały trzy raporty 

    odnośnie nadużyć w ZUS- ie, które pokazują jego plajtę i bankructwo  mimo  

    kradzieży 150mld zł z OFF– e.  

Podziękował za zaproszenie i zaprosił do dalszej współpracy.  

 

Radny A. Tokarz – podziękował za uczciwe przygotowanie rankingu oceniającego 

pracę radnych, ponieważ ocena radnych dokonywana przez niektóre media jest 

często stronnicza i haniebna, czego doświadcza na własnej osobie. Podziękował  

również za politykę i postawę w sprawie ludobójstwa dokonanego na Kresach na 

niewinnej ludności polskiej.   

 

Członek Zarządu Powiatu K. Nowak – powiedział, że będąc pracownikiem powiatu 

nie ma nic przeciwko temu, aby został zrealizowany pomysł likwidacji powiatu. 

Jednak póki, co na struktury powiatu nałożone są takie zadania, których nikt do tej 

pory nie realizuje, a które mogłyby być przejęte przez gminy. W nawiązaniu do w 

ustawy z grudnia 2010r o transporcie zbiorowym poinformował, że przez Powiat 

Kłobucki zostały zrealizowane wszystkie założenia, które były zawarte w ustawie z 

grudnia 2010r, na co zostały wydane określone środki finansowe. Natomiast z uwagi 

na fakt, że część samorządów w naszym kraju nie była należycie przygotowana w 

lipcu br podjęta została decyzja o vacatio legis przesuwając wdrożenie tej ustawy od 

1 stycznia 2018r. Zwrócił uwagę, aby przy dyskusji nad tą ustawą powołana komisja 

przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa odnośnie modyfikacji ustawy o 

transporcie zbiorowym szczególną uwagę zwróciła na koszty, jakie będą z tego 

tytułu ponosiły samorządy, gdy przewoźnicy komercyjni będą korzystali z tych 

samych praw, co przewoźnicy, operatorzy na liniach użyteczności publicznej.  



 

 

Zaznaczył, że Powiat Kłobucki wraz z Powiatem Częstochowskim był daleko 

zaawansowany w skomunalizowanie PKS Częstochowskiego niemniej jednak z 

uwagi na fakt, że Powiat Częstochowski się wycofał sytuacja nadal jest otwarta. 

W nawiązaniu do budowy autostrady zapytał, czy nadana uchwałą Rady Miejskiej 

Częstochowy nazwa węzła autostrady Jasna Góra będzie już nazwą ostateczną 

mimo, że przez nasz lokalny samorząd podjętą uchwałą zaproponowana została  

nazwa Kłobuck, aby z racji geograficznej położenia naszego miasta był 

drogowskazem. 

 

Poseł na Sejm RP K. Głębocki - poinformował, że przez 14 lat działalności publicznej  

zawsze mówił o konkretach. W odniesieniu do uchwały w sprawie wzajemnej 

współpracy Polski z Ukrainą wyjaśnił, że tę uchwałę trzeba widzieć łącznie z 

uchwałą o ludobójstwie. W kwestii CETA kompleksowej umowy gospodarczo – 

handlowej odpowiedział, że wpływ na negocjacje tej umowy miał Rząd PO – PSL, 

ponieważ negocjacje zostały zakończone porozumiem w sierpniu 2014r. Mimo, że 

obecny Rząd mógłby na różne sposoby tą umowę blokować to należy zwrócić 

uwagę, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a polityka handlowa jest 

wyłączną kompetencją Komisji Europejskiej i Organów Unii. Tym niemniej obecny 

Rząd poprzez przyjęcie uchwały doprowadził do tego, że w Sejmie będzie 

ratyfikowana całość umowy. Poinformował, że mimo, wątpliwości prawnych do 

części handlowej to w drugiej części arbitrażu faktycznie można więcej zrobić w 

przyszłości. W kwestii wyższej wolnej kwoty od podatku odpowiedział, taka kwota 

zostanie wprowadzona, ale nie da się jednocześnie w ciągu pierwszego roku 

wprowadzić wszystkich dużych programów. W nawiązaniu do spółek Skarbu 

Państwa przytoczył przykład Polskich Linii Lotniczych „Lot”, gdzie dzięki 

wprowadzonym szybkim zmianom sytuacja finansowa radykalnie się poprawiła, a 

poprzez wprowadzenie ustawy, która radykalnie obniżyła pensje prezesów spółek i 

odprawy, co w skali państwa dało oszczędność ponad 50 mln zł. Zaznaczył, że 

różnica między poprzednim rządem, a obecnym jest taka, że obecny rząd potrafi 

przyznać się do popełnionego błędu i go naprawić jak przy w sprawie Prawa 

wodnego gdzie rząd się wycofał. Zwrócił uwagę, że obecny Rząd stara się słuchać i 

działać przede wszystkim na rzecz zwykłych Polaków, a nie lobby grup interesów, z 

czym mieliśmy do czynienia przez wiele lat.  

 

Radny W. Dominik - zapytał, jak będzie wyglądało finansowanie Programu 500 Plus 

oraz w jaki sposób przy reformie oświaty zostanie zrealizowane zwiększone 

zatrudnienie nauczycieli. O udzielenie pisemnej informacji poprosił Posła K. 

Głębockiego. 

 

Radny J. Soluch – w odniesieniu do rankingu aktywności radnych poinformował, że  

osobiście nie zgadza się ze sposobem jego przeprowadzenia, przytoczył przykład 

dzisiejszych wypowiedzi  jednego z radnych, na których odpowiedź  90 % była 

udzielona już na posiedzeniach komisji, co też przy sporządzaniu rankingu nie było 



 

 

sprawdzane, a kolejny procent wynikał z przedstawionej informacji Burmistrza, 

których osobiście by nie zadał po dokładnym przeczytaniu informacji Burmistrza.   

 

Poseł na Sejm RP K. Jaskóła – odpowiedział, że Ruch Kukiz 15 jest otwarty, aby 

sposób sporządzanego rankingu został ulepszony i był bardziej dokładny. Natomiast 

nie wolno rankingowi zarzucić braku obiektywizmu, ponieważ są gminy, które nie 

chcą udostępniać protokołów z posiedzenia komisji lub takich protokołów nie 

sporządzają, więc aby móc wytworzyć jakąś wspólnotę trzeba było znaleźć  constans 

wszystkich 39 gmin. Przyznał, że trudno jest porównywać miasto Częstochowę, czy 

Kłobuck do gminy Popów w sensie liczby interpelacji, ale można to podzielić na 

liczbę mieszkańców i by uzyskać współczynnik. 

 

Radna E. Kotkowska - w odniesieniu do reformy oświaty zapytała, czy jest szansa jej 

odłożenia w czasie w celu dokonania zmian jej założeń. Zaznaczyła, że 

przeprowadzenie reformy w obecnej formie spowoduje szereg problemów na 

płaszczyźnie finansów, potencjalnych zwolnień związanych z redukcją zatrudnienia 

i niepokoju wśród nauczycieli, rodziców i uczniów. W kwestii odnotowanego 

spadku bezrobocia i krytycznej wypowiedzi Posła T. Jaskóły odnośnie urzędów 

pracy osobiście uważa, że to właśnie urzędy pracy mają znaczącą zasługę w 

obniżaniu wskaźnika bezrobocia, ponieważ wprowadzają na rynek ogromne 

pieniądze z funduszu pracy, które powodują powstawanie wielu miejsc pracy na 

zasadzie refundacji częściowego wynagrodzenia. Powstałe miejsca utrzymywane są 

przez, co najmniej 3 miesięcy ale również długotrwale. Przyznała, że wiele osób 

wyjechało za granicę. Zaznaczyła, że urzędom pracy będzie coraz trudniej z 

wprowadzeniem na rynek pracy osób bezrobotnych, bo pracodawcy zatrudniają za 

najniższe wynagrodzenie często nawet specjalistów. Zwróciła uwagę, że negatywnie 

na rynek pracy wpływa program 500 plus, który powoduje, że osoby bezrobotne nie 

chcą wejść na rynek pracy i tworzy się szara strefa jak również napływ 

cudzoziemców, którzy psują lokalny rynek pracy wypychając naszych mieszkańców, 

którzy szukają pracodawcy z godziwym wynagrodzeniem. Poinformowała, że na 

naszym terenie w 2014r zarejestrowano 124 oświadczenia o zamiarze powierzenia 

pracy cudzoziemcowi w roku 2015 było już 803, a na dzień dzisiejszy liczba została 

podwojono do ponad 1400 oświadczeń. Zapytała, czy Ruch Kukiz 15 ma plany w 

zakresie zmiany ustawy o promocji zatrudnienia w celu wprowadzenia zmian w 

zakresie zatrudniania cudzoziemców i reformy oświaty.  

 

Poseł na Sejm PR T. Jaskóła – odpowiedział, że nie podziela optymizmu, że PUP 

dają pracę, bo to jest czysty socjalizm przytoczył przykład Koniecpola z przed 

dziesięciu lat, gdzie 97% obsługi tamtejszego urzędu stanowiły pensje i koszty stałe, 

a 3% poszukiwanie pracy dla bezrobotnych. Uważa, że pracę daję przedsiębiorca i to 

nie Ukraińcy psują rynek, gdyż oni są efektem psucia rynku przez polityków, czyli 

tabunu biurokratów, których trzeba utrzymać i wysokich podatków, czyli kosztów 

pracy, więc przedsiębiorcy są zmuszeni do cięcia kosztów i nie jest wina 



 

 

przedsiębiorcy, że zatrudniają Ukraińców. Zwrócił uwagę, że Ruch Kukiz 15 chcąc, 

aby ludzie zobaczyli jak okradani są przez państwo chce wprowadzić w pełni 

wypłatę brutto tak, aby pracodawca wypłacał pracownikowi wynagrodzenie brutto, 

żeby pracownik płacąc sam składki uzmysłowił sobie ile osób i za ile pieniędzy musi 

ich utrzymać. Przeciętny człowiek chce funkcjonować, mieć pracę, mieszkanie i 

spłacony kredyt. Uważa, że PUP powinny być do likwidacji, bo nie tworzą miejsc 

pracy i są niepotrzebnym zbiorem urzędników. Uważa, że najlepszym działaniem na 

rzecz pracy byłoby obniżenie podatków. Natomiast krytycznie odniósł się do 

projektów unijnych dających możliwość założenia własnej działalności z udziałem 

środków unijnych na adres email.  

W odniesieniu do reformy oświaty powiedział, że z nieoficjalnie danej obietnicy 

wiemy, że reforma jeszcze przez rok nie zostanie wprowadzona.  

Natomiast dopóki nie zostanie wprowadzony bon oświatowy nie zmienimy oświaty 

tak, aby oświata niepubliczna była preferowana. Uważa, że dopóki nie zostanie 

zmodyfikowana lub zniesiona karta nauczyciela samorządy nie będą w stanie przy 

pomocy subwencji utrzymać oświaty.  

 

Radny J. Soluch – w nawiązaniu do planowanej budowy drogi relacji Libidza - 

Pierzchno poprosił przedstawiciela starostwa o uwzględnienie w projekcie jej 

budowy parkingu przy ul. Olszyńskiego na całej długości ogrodzenia szkoły. 

 

Członek Zarządu Powiatu K. Nowak – w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi  

odnośnie chodnika przy ul. Jasnogórskiej w Białej odpowiedział, że została już 

wykonana dokumentacja, realizacja zadania została podzielona na cztery etapy. 

Niemniej jednak w planie wydatków inwestycyjnych na przyszły rok realizacja tej 

inwestycji nie została ujęta. W kwestii budowy chodnika przy ul. Olszyńskiego 

odpowiedział, że jest to słuszna uwaga i na etapie zgłoszonego w dniu dzisiejszym 

wniosku propozycja zostanie rozważona. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – zaapelował, aby Rząd do ustawy o 

szkolnictwie podszedł z wielką rozwagą poprzez wykonanie analizy w oparciu o 

dane, jakie mają poszczególne samorządy pod kątem ilości dzieci w poszczególnych 

klasach i ewentualnych zwolnień nauczycieli oraz kosztów związanych z 

przekształceniem gimnazjów. Ponadto ma nadzieję, że dalsza współpraca z 

parlamentarzystami w kierunku budowy planowanej obwodnicy Kłobucka będzie 

kontynuowana, bo tylko pomoc posłów może przyspieszyć ewentualną jej budowę.   

Natomiast korzystając z obecności przedstawicieli starostwa podziękował za 

wykonaną pracę przy remoncie mostu przy ul. Zamkowej oraz zlikwidowanie 

zastoiny wody na jezdni i wybudowanie 30m chodnika. Zawnioskował, aby w 

przyszłym roku został wykonany dalszy remont ziszczonego chodnika w ul. 

Zamkowej na długości około 100 m. do skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej. Odnośnie 

opracowanego planu rewitalizacji Gminy Kłobuck, w którym obszar obejmuje 

również ul. Zamkową, gdzie na dzień dzisiejszy na całej długości jezdnia i całe 



 

 

pobocza są mocno zdegradowane. Zawnioskował, aby w przyszłym roku powiat 

zlecił opracowanie projektu modernizacji ul. Zamkowej. 

  

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że od pół roku oczekiwań do dnia 

dzisiejszego nie otrzymał od Starostwa Powiatowego w Kłobucku ekspertyzy drogi 

powiatowej w Libidzy odnośnie stwierdzenia powstałych zapadlin po wykonanej 

kanalizacji. Zaznaczył, że taka ekspertyza jest bardzo potrzebna, ponieważ bez takiej 

ekspertyzy nie można zleć firmie napraw po gwarancyjnych.  

 

Pkt.6.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

 

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 .  

 

Pkt.7.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku - ok. godz. 11:00. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak - poinformował, że skarga była 

rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17.06.2016r. Komisja po 

wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora ZDiGK i po zapoznaniu się z wyjaśnieniami 

osoby skarżącej uznała skargę za bezzasadną  

/Za uznaniem skargi za bezzasadnej głosowało 3 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 

głosów wstrzymujących się nie było/.  

 

Odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

/Uzasadnienie w załączeniu pod protokołem/ 

 

Radny W. Dominik – poinformował, że komisja uznała skargę za bezzasadną to 

niemniej jednak problem istnieje, który można rozwiązać poprzez wyznaczenie 

miejsca bliżej pasa drogowego ul. Rómmla. 

 

Radny A. Tokarz - poinformował, że będąc współautorem uzasadnienia jego 

stanowisko zostało zawarte w treści uzasadnienia. Niemniej jednak zwrócił uwagę, 

na zapis cyt. „ powodem odrzucenia wniosku było posiadanie garażu przez 

Wnioskodawcę przy ul. Wyszyńskiego w Kłobucku oraz jego konfliktowość wobec 

innych parkujących…”ponieważ uważa, że takich rzeczy nie można robić.  Osoba 

składająca skargę, wniosek nie może ponieść żadnego uszczerbku, do skargi trzeba 

odnieść się merytorycznie. Przytoczył przepis prawny z KPA art. 225 § 1 „Nikt nie 

może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi 

lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach 

skargi lub wniosku, jeśli działał w granicach prawem dozwolonych. 

 

  

 



 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zarządu 

Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku za bezzasadną głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 226/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej - ok. 

godz. 11:15 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk poinformował, że komisja po 

przeprowadzeniu kontroli przez zespół w zakresie prowadzenia dokumentacji 

wewnątrzszkolnej komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną z wyłączeniem  

z głosowania  Przewodniczącego komisji. 

Poprosił o wyłączenie jego osoby z głosowania nad projektem uchwały. 

Odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

/Uzasadnienie w załączeniu pod protokołem/. 

 

Radny A. Tokarz – powiedział, że mając pewien niedosyt, gdyż z przeprowadzonej 

analizy treści skargi wynika, że jest w niej mowa o wielu zarzutach w stosunku do 

pani dyrektor.  Uważa, że w przypadku złożonej skargi w tym przypadku przez 

nauczyciela burmistrz jako organ prowadzący może wnioskować do zewnętrznego 

nadzoru pedagogicznego o przeprowadzenie kontroli pracy dyrektora tej jednostki. 

Ponadto rada ma możliwość powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o 

domniemanym mobbingu, który jest uprawniony do pewnych ingerencji.   

Natomiast samo przekierowanie i poinformowanie skarżącej o możliwości 

odwołania się do Sądu jest niewystarczające.  

Zapytał, czy została sporządzona notatka z zakresu przeprowadzonej kontroli przez 

Zespół Kontrolujący w Zespole Szkół w Białej oraz czy na posiedzenie komisji 

zostały zaproszone zainteresowane strony. 

Zgłosił wniosek formalny o przekazanie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – uzupełniła, że skarga w pierwszej 

kolejności została przekierowana do Radcy Prawnego w celu dokonania oceny, w 

jakim zakresie może być rozpatrywana przez radę. Dlatego też przez Radę 

skontrolowane zostało to, co winno być skontrolowane w zakresie przewidzianych 

kompetencji rady. Natomiast skarżąca została powiadomiona, do kogo może zgłosić 

swoje uwagi.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, dlaczego opinia Radcy Prawnego nie została przekazana 

radnym. 

 



 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedział, że opinia Radcy 

Prawnego została przekazana wszystkim członkom komisji rozpatrującej skargę.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Zespołu Szkół w Białej i uznaniem skargi w części dotyczącej zarzutu 

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji wewnętrznej szkoły za 

bezzasadną głosowało 17 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 2 radnych 

wstrzymało się głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 227/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.9.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zaproponował pozostawienie stawek na poziomie roku 

2016 z wyjątkiem pozycji, gdzie tegoroczna stawka obowiązująca przekracza stawki 

maksymalne i dotyczy: 

1.  od gruntów pod wodami, 

2.  od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa  

     w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, 

3.  od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  

     obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 

4.  od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu  

     przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  

     świadczeń.  

 

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

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

Radny M. Woźniak – powiedział, że będąc przeciwny podnoszeniu podatku ma 

nadzieję, że z uwagi, że w budżecie mamy większe dochody z innego tytułu w 

przyszłości będzie jeszcze okazja do obniżenia niektórych podatków. 

 

Radny W. Dominik – poparł propozycję radnego M. Wożniaka i byłby również 

propozycję Posła T. Jaskółę, który jest za obniżeniem podatków dla przedsiębiorców, 

aby w ten sposób zachęcić ich do inwestowania w naszej gminie. Zaznaczył, że 

maksymalne stawki podatku od nieruchomości publikowane przez GUS od 2 lat 

maleją. W związku z tym, że stawki maksymalne w skali kraju są obniżane, a z 

uwagi, że w naszym katalogu podatków od nieruchomości kilka stawek było na 

wysokości maksymalnej zachodziła konieczność do ich obniżenia. Niemniej jednak 

nadal mamy stawki na poziomie maksymalnym.  

 



 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jeśli po analizie wpływów z podatków 

w roku 2017 będzie pozytywny progres nie ukrywa, że taka propozycja zostanie 

złożona.   

 

Skarbnik K. Jagusiak – powiedziała, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, ponieważ 

wpływy z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatku w naszym przypadku sa 

minimalnym udziale i stanowią 0,01% wpływów z 14.500.000,00zł planowanych 

dochodów z podatku od nieruchomości i w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych 0,35%.    

 

Radny W. Dominik – zapytał, jaki jest procentowy udział w dochodach gminy z 

podatku od nieruchomości i w podatku dochodowym. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedział, że na rok 2017 udział z podatku dochodowym 

od osób fizycznych stanowi kwotę 17.000.000,00zł a 14.500.000,00zł z podatku od 

nieruchomości.    

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poinformował, że co roku w sprawozdaniach 

rocznych można zobaczyć o ile mniej było wpływów do budżetu w związku 

obniżeniem wysokości stawek. Zaznaczył, że nie wszystkie gminy podjęły decyzje o 

obniżeniu stawek, a ponadto w naszej gminie mamy dodatkowe ulgi dla 

przedsiębiorców w postaci zwolnienia podatkowego w związku z rozbudową 

zakładu oraz zwiększeniem zatrudnienia.  

  

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że największy mechanizm do możliwości rozwoju 

gospodarczego na terenie naszej gminy daje przedsiębiorcy ulga w postaci 

zwolnienia podatkowego. Natomiast to, że firmy korzystają z tych ulg pokazał okres 

ostatnich dwóch lat, więc musimy wziąć pod uwagę, że te podatki nie wpłyną do 

budżetu gminy. Zwrócił uwagę, że skoro nie zostaną podniesione podatki, kwoty 

zapisane będą relatywnie niższe do kosztów utrzymania niemniej jednak powstała 

różnica zostanie pokryta środkami, które mamy. 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 228/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

rok 2017. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że niniejszy projekt uchwały przedstawia 

propozycje stawek na dotychczasowym poziomie roku 2016.  

 

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

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2017 głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 229/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.11 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – poinformowała, że projekt Programu jest rocznym 

programem, który określa zasady o obszary wspierania przez Gminę Kłobuck 

organizacji pozarządowych, które w znacznym stopniu wspierają działalność 

samorządu chociażby w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

społeczności lokalnej. Z uwagi na fakt, że Projekt Programu został poddany 

konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr 457/XLVIII/2010 w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku 

publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Zgłosiła autopoprawkę w § 11 ust. 3 poprzez 

dokonanie wpisu dat poddania Programu konsultacjom społecznym  …w dniach 

4.XI.2016 do 18.XI.2016r ….oraz zmianę zapisu brzmienia pkt 4 na zapis ..Do 

projektu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami na 2017r nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Kolejna autopoprawka 

dotyczy wykreślenie zapisu pkt 5 i przesunięcie kolejności pkt 6 i 7 na pkt. 5 i 6. 

Dodała, że na realizacje Programu na rok 2017 została zabezpieczona kwota 

281.000,00zł.  

 



 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do zapisu § 4 uważa, że projekt Program 

powinien obejmować zakres wszystkich działań, jakie mogą być realizowane 

wspólnie z organizacjami pozarządowymi, które przewiduje ustawa, a nie tylko 

wybranych. Ponadto nie wie czy istnieje możliwość zawężania płaszczyzn tej 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała, że cały zakres katalogu obejmuje 

przywołany w § 4 przepis z ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. Natomiast w samym programie zostały tylko określone szczególne 

zagadnienia, co nie oznacza, ze one nie mogą być rozszerzone.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, art. 5a określa, co powinien zawierać roczny 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast istotne znaczenie 

ma zapis ust. 4 pkt. 3 oraz ust. 4 pkt 5,  który mówi, że roczny program powinien 

określać zakres przedmiotowy jak również priorytetowe zadania publiczne 

Zaznaczył, że priorytetowe zadania publiczne są to zadania, które perspektywie 

roku gmina uważa za priorytetowe, co wcale nie wyklucza możliwości realizacji 

również innych zadań publicznych., więc nie jest to wykluczenie realizacji 

określonych zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych a jedynie 

ustanowienie pewnych priorytetów, co jest elementem koniecznym uchwały w 

sprawie  samego Programu  

 

Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, art. 5a określa, co powinien zawierać roczny 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast istotne znaczenie 

ma w przytoczonym art. 5 ma zapis ust. 4 pkt. 3 oraz ust. 4 pkt 5,  który mówi, że 

roczny program powinien określać zakres przedmiotowy jak również priorytetowe 

zadania publiczne, które perspektywie roku gmina uważa za priorytetowe, co wcale 

nie wyklucza możliwości realizacji również innych zadań publicznych., więc nie jest 

to wykluczenie realizacji określonych zadań publicznych z udziałem organizacji 

pozarządowych a jedynie ustanowienie pewnych priorytetów, co jest elementem 

koniecznym uchwały w sprawie samego Programu  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 głosowało 19 radnych, 

1 radny głosował przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 230/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 



 

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016r. 

 

Przewodniczący GKRPA J. Krakowian – poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. 

 

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

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

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.    

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk - powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, ile paczek zostanie przygotowanych i w jakie wartości.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – odpowiedziała, że te środki zostaną 

przeznaczone na wyjazd 72 dzieci, z czego 55 dzieci korzysta z pomocy GOPS do 

Złotego Stoku do kopalni złota, gdzie dzieci oprócz zwiedzania kopalni będą miały 

spotkanie z Mikołajem, który wręczy paczki, które udało się pozyskać dzięki 

nawiązanej współpracy z „Atolem”. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r 

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 231/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. Przypomniał, że ustawa z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

zobowiązuje gminę do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Rozwiązanie tych problemów w świetle w/w ustawy 

należy do zadań własnych gminy. Źródłem środków finansowych na realizację 

zadań tego Programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Przedstawiony Program, jest podobny jak w 



 

 

ubiegłym roku, jedynie z małymi korektami. Na 2017 rok na GKRPA planuje się 

przeznaczyć kwotę 239.000,00 zł, z tym, że jest to kwota która może ulec zmianie , 

dlatego że dzisiaj jeszcze została rezerwa Burmistrza. Te pieniądze mogą przejść na 

przyszły rok do harmonogramu. Ponadto została zaproponowana zmianę dot. 

klubów sportowych (realizacja zadania w drodze konkursów). W styczniu planuje 

się zorganizować jeden konkurs na cały rok. Natomiast do rezerwy do dyspozycji 

Burmistrza na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

przeznaczono kwotę 28.500,00 zł. Program skupia się na kilku elementach. Jednym z 

nich, jest bliska współpraca z GOPS. Kwota w wysokości 13.500,00 zł przeznaczana 

jest na Klub ATOL, który bardzo aktywnie działa w naszej Gminie. Kontynuowana 

jest też współpraca ze środowiskami katolickimi, jak np. ze Salezjanami, którzy 

cyklicznie organizują różne imprezy. Komisja pozostaje przy stawkach wynagrodzeń 

członków na poziomie ubiegłego roku.. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

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

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, jakie było realne zapotrzebowanie na zorganizowanie 

wypoczynku dla dzieci korzystających z pomocy GOPS i jakie było wykorzystanie.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – odpowiedziała, że biorąc pod uwagę 

doświadczenia tegoroczne, które pokazały, że istnieje problem z zebraniem grupy 20 

dzieci, a chcąc aby skorzystała większa liczba dzieci została podjęta decyzja o nie 

ograniczaniu możliwości skorzystania z wypoczynku letniego. Dlatego też 

zdecydowaliśmy, aby w ramach tych środków lokalne środowisko dzieci zostało 

bardziej zaanimowane poprzez zorganizowanie kilku wyjazdów jedno lub 

dwudniowych.  

 

Radny M. Woźniak – w nawiązaniu do klubów sportowych i realizacji zadania w 

drodze konkursów uważa, że konkurs można ogłosić w styczniu po uchwaleniu 

budżetu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jeśli nic się nie zmieni konkurs zostanie 

ogłoszony w styczniu 2017r . 

 

Radny W. Dominik – zaapelował, aby w przyszłym roku została zabezpieczona 

kwota na działania związane z kultura, sztuką i innymi działaniami nie związanymi 

ze sportem.  



 

 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie zapominamy o kulturze i sztuce, a 

namacalnym przykładem jest wczorajsza uroczystość MOK, która w części została 

sfinansowana z tego Programu. Zwrócił uwagę, że kluby startujące w konkursach 

mają pewne ograniczenie, że nie mają już możliwości uzyskania dodatkowych 

pieniędzy w inny sposób z tego programu. Organizacja ma o tyle łatwiej, że nie musi 

startować do konkursu, a dostaje pomoc, gdyż burmistrz w ramach posiadanej 

rezerwy budżetowej może dofinansować inne działalności, pomysły czy programy, 

które wpisują się w ten program. Zwróciła uwagę, że większość środków z rezerwy 

przeznaczana jest na kulturę i sztukę. Osobiście uważa, ze jest to dobra forma gdyż 

umożliwia organizacjom łatwiejsze i szybsze przekazanie środków. 

 

Radny W. Dominik – odpowiedział, że dostrzega starania burmistrza również w 

promocji kultury, ale generalnie jest zwolennikiem rozwiązań systemowych.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 głosowało 19 

radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 232/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2017.  

 

Przewodniczący GKRP J. Krakowian – poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. Przypomniał, że w gminie zjawisko 

to prawie nie występuje. Niemniej zdarzają się przypadki tzw. eksperymentalne. 

Na 2017 rok na ten cel została przeznaczana kwota 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na: 

- zakup literatury specjalistycznej dla szkół i placówek oświatowych, 

- dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych, 

- organizacja gminnego konkursu na temat uzależnień "Narkotykom mówię NIE". 

 

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

J. Soluch - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 głosowało 21 radnych głosów, 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 233/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016r 

 

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniał, że projekt zmian w planie budżetu był 

omawiany na Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska. 

Zmiany są niewielkie. Największe zmiany dotyczą dotacji dla organów, które 

prowadzą placówki oświatowe nie gminne. W związku z powyższym są to tylko 

zmiany wewnętrzne dotyczące rozdziałów w zakresie oddziałów przedszkolnych, 

szkół i gimnazjów. Kolejna zmiana dot: 

 -  wprowadzenia do dochodów kwoty 17.900,00 zł w tym: 17.000,00 zł z tytułu kar  

    umownych na realizacji zadania w zakresie przebudowy bloku żywieniowego w 

    Łobodnie z przeznaczeniem dla tej szkoły na remont w zakresie malowania oraz  

    na dokończenie robót koniecznych na tym zadaniu.  

 -  w zakresie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej przeznaczenie kwoty  

    22.000,00 zł.  

-  zwiększenie środków na projekt modernizacji Klubu w Gruszewni. Sołectwo w 

   Gruszewni przeznaczyło fundusz sołecki w kwocie 5.000,00 zł i nie jest on  

    wystarczający na sporządzenie tej dokumentacji w zakresie tego zadania. 

-  kolejne środki pochodzą z zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

   Społecznej, w związku z tym, że otrzymano dotacje zewnętrzne na dodatki socjalne 

    dla pracowników socjalnych, można zmniejszyć ich plan funduszu płac ze  

    środków własnych oraz z usług w zakresie wspierania rodziny. 

Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w zakresie podziału środków Osiedla Nr1 

w wysokości 750,00zł środki zostały przekazane do Dziale 600 Transport, Rozdz. 

60095 Pozostała działalność z przeznaczeniem kwoty 500,00 zł dla Szkoły 

Podstawowej Nr 1 i kwoty 250,00zł na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego. W 

związku z tym, że nie możemy ich przeznaczyć na dotację, są one przeznaczone na 

promocję gminy w zakresie usług pozostałych. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga - powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 234/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  



 

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że te wyjaśnienia dotyczą 

całego kompletu 6 uchwał proponowanych do podjęcia. Wynikają one z ustawy o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016r., która weszła 

w życie z dniem 16 lipca 2016r. Ustawa ta reguluje kwestie dopuszczalnych 

odległości lokalizacji elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych albo 

budynku o funkcji mieszanej w skład, której wchodzi funkcja mieszkaniowa  

(i odwrotnie). Obecnie elektrownie wiatrowe mogą być lokalizowane od budynków 

mieszkalnych w odległości równej lub większej od 10-cio krotnej wysokości 

elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu tej 

budowli. Zapisy ustawy w art. 4 ust. 3 dopuszczają możliwość przebudowy, 

nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu lub odbudowy budynku mieszkalnego 

albo budynku o funkcji mieszanej, który położony jest w granicach strefy 

oddziaływania wiatraków wyznaczanej według nowych przepisów, jednakże 

realizacja nowych budynków w tak zwanych lukach budowlanych będzie w 

przeciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy niemożliwa, chyba, że dla tych 

terenów Rada Miejska uchwali plany zagospodarowania przestrzennego. Dlatego  

też zaproponowano podjęcie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów, które w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczono jako tereny pod 

zabudowę mieszkaniową. Są to z reguły tereny uzbrojone położone przy istniejących 

drogach. Zwróciła uwagę, że do uzasadnienia do projektu uchwały zostały 

dołączone dwa załączniki mapowe z obowiązującego studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, na których naniesiono lokalizację 

istniejących 4 elektrowni wiatrowych na terenie Kłobucka przy ul. Wojska Polskiego, 

(1 elektrowni na terenie Libidzy) oraz lokalizację 4 elektrowni, na które wydane 

zostały pozwolenia na budowę z lokalizacją 1 w Łobodnie, a 3 w Kamyku. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Radny A. Nowak - rozumie, że jeżeli są spełnione warunki zgodnie z ustawą, to 

obligatoryjnie wszyscy otrzymują zezwolenia na budowę wiatraków. 

 

Kierownik GPN A. Jagielska – wyjaśniła, że na bazie nowej ustawy, nowe 

elektrownie wiatrowe mogą być lokalizowane od budynków mieszkalnych w 

odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni 

wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (wirnika z 

łopatami). Natomiast te elektrownie wiatrowe, które uzyskały już pozwolenia na 

budowę lub też decyzje o warunkach zabudowy mogą być zrealizowane, jeżeli w 



 

 

ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy uzyskają one zezwolenie na użytkowanie. 

Natomiast ustawodawca wprowadził takie prawo, które jednocześnie powoduje, że 

istniejące i funkcjonujące już elektrownie wiatrowe rzutują na przyszłe 

zagospodarowanie terenów (chodzi tu o budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne). Inne funkcje mogą być realizowane w tych obszarach nowych 

oddziaływania od wiatraków, natomiast budynki mieszkalne nie będą mogły 

powstawać po tym 36 miesięcznym okresie od wejścia w życie ustawy. 

 

Radny W. Dominik – uważa, że warto byłoby zasygnalizować ten problem Posłowi 

Konradowi Głębockiemu. Zwrócił uwagę, że interpretacje tych przepisów była 

różna. Zastanawiał się jak tą sprawę rozwiązać. Podobno po szkoleniu w Urzędzie 

Wojewódzkim gmina otrzymała zapewnienie, że jeżeli uchwalone zostaną takie 

plany miejscowe, to umożliwimy mieszkańcom zabudowę w terenach, które do tej 

pory były terenami zabudowy mieszkaniowej, a znajdują się w tej strefie 

oddziaływania elektrowni wiatrowych. Uważa, że jest to jedyna metoda, bo tak 

naprawdę, jeżeli Rada tego nie uchwali, ale ma nadzieję, że uchwali, a Wojewoda 

utrzyma w mocy naszą uchwałę, to tereny niezabudowane, luki budowlane w 

obszarach tak naprawdę już zabudowanych, nie mogłyby być zabudowywane po 36 

miesiącach. Jeżeli uda się uchwalić, to rozumie, że właściciele tych nieruchomości lub 

budowlanej wolnej zabudowy juz w terenie zainwestowanym będą mogli realizować 

zabudowę mieszkaniową bez przeszkód. Jeżeli tego się nie zrobi, to za 3 lata, będzie 

mnóstwo osób protestujących, którzy nie będą mogli budować tam, gdzie budynki 

już stoją. 

 

Kierownik GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że nie ma, co liczyć na zmianę 

przepisów ustawy. W przypadku skorygowana ustawy na korzyść dla tych terenów, 

to i tak zostaniemy z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

co będzie z korzyścią dla gminy.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku 

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było . 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 235/XXVII/2016 z dnia 22.11.2016r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze. 

 

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

dotyczy terenów położonych w nowych strefach oddziaływania elektrowni, na którą 

wydano pozwolenie na budowę w Łobodnie, obejmujących tereny położone w 

Kłobucku obręb Zagórze.  



 

 

 

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 przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb 

Zagórze głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 236/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.18.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi. 

 

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

dotyczy terenów położonych w nowych strefach oddziaływania obejmujących obręb 

Zagórza i obręb Smugi, wyznaczonych od elektrowni, na które wydano pozwolenia 

na budowę planowanych do realizacji w Kamyku i Łobodnie. 

 

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 przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb 

Smugi głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 237/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk. 

 

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

dotyczy terenów położonych w Kamyku wyznaczonych w granicach nowych stref 

oddziaływania od 3 elektrowni, na które wydano pozwolenia na budowę 

planowanych do realizacji w tej miejscowości. 

 

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 przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb 

Kamyk głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 238/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.20.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec. 

 

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

dotyczy terenów położonych w Borowiance wyznaczonych w granicach nowych 

stref oddziaływania od 3 elektrowni o wysokości do 138mnpt, na które wydano 

pozwolenia na budowę planowanych do realizacji w Kamyku. 

 

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 przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb 

Borowianka Kopiec głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 239/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.21.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia. 

 

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

uchwały dotyczy terenów położonych w Libidzy wyznaczonych w granicach 

nowych stref oddziaływania od elektrowni wybudowanej w Libidzy.  

 

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 przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb 

Libidza i Gruszewnia głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 240/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  



 

 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.22.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Kłobucka .  

 

Kierownik GPN A. Jagielska –przedstawiła wszystkie złożone wnioski z 

propozycjami nazw rond wskazanych w uzasadnieniu do projektu uchwały  

Poinformował, że niniejszy uchwały zawiera wszystkie złożone propozycje w 

paragrafie 1 wskazane zostały propozycje nazw dla ronda:  

u zbiegu ulic Częstochowskiej, Stanisława Staszica, Wieluńskiej i 3 Maja.  

W paragrafie 2 wskazane zostały propozycje nazw dla ronda;  

w ciągu ulicy 11 Listopada u zbiegu ulicy Targowej i Rynku Jana Pawła II.  

W paragrafie 3 wskazane zostały propozycje nazw dla ronda w ciągu ul. 11 

Listopada u zbiegu ulic Jana Kochanowskiego i Zamkowej.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja opiniowała wyłącznie samą treść, kształt uchwały 
 

Radny A. Nowak – w nawiązaniu do ronda w ciągu ulicy 11 Listopada u zbiegu ulic: 

Jana Kochanowskiego i Zamkowej na Zagórzu poparł propozycję nadania nazwy 

"Rondo Zagórze” 

 

Radny W. Dominik – uważa, że bezpieczniej byłoby nie nadawanie nazw rondom, 

ponieważ jakiekolwiek nadanie nazwy spowoduje, że nie wszyscy mieszkańcy będą 

zadowoleni. Natomiast z uwagi, że na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

pojawiała się propozycja przeprowadzenia w tym temacie szerszych konsultacji 

społecznych, dlatego też na dzień dzisiejszy przychyla się do wniosku Młodzieży 

Wszechpolskiej i Kongresu Nowej Prawicy gdyż do swojego wniosku dołączyła 247 

podpisów. 

 

Radny A. Tokarz – uważa, że wskazanie w projekcie uchwały trzech 

najważniejszych dla niepodległości Polski polityków takich jak Roman Dmowski, 

Ignacy Jan Paderewski i Józef Piłsudski dobrze harmonizuje z przedstawionymi 

wariantami, ponieważ dwaj piersi walczyli o niepodległość i granice na płaszczyźnie 

politycznej natomiast J. Piłsudski na polach bitewnych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – przypomniał, że jako pierwszy wniosek z 

propozycją nadania nazwy rondu Zagórze była uchwała Zebrania mieszkańców 

Osiedla Nr 8 z marca 2011 roku.  
 



 

 

Radny J.  Puchała – zwrócił uwagę, że nadawanie nazw polityków jest 

niebezpieczne, bo każdy nt. polityków ma swoje zdanie, pogląd. Opinie są 

kontrowersyjne. Uważa, że rondo u zbiegu ulic Częstochowskiej, Stansława Staszica, 

Wieluńskiej i 3 Maja nazwać "Rondo 3 Maja", nikt nie będzie miał nic przeciwko tej 

nazwie, bo jest to historyczna i niepolityczna. 

Jeżeli chodzi o rondo w ciągu ulicy 11 Listopada, u zbiegu ulicy Targowej i Rynku 

im. Jana Pawła II zaproponował nazwę "Rondo im Jana Długosza".  

Natomiast rondu położonemu w ciągu ulicy 11 Listopada u zbiegu ulic: Jana 

Kochanowskiego i Zamkowej zaproponował nazwę "Rondo Zagórze". Uważa, że 

jest to najlepsza nazwa, ponieważ zachowuje nazwę Zagórza, która w historycznych 

zapisach podobno była jeszcze starsza od Kłobucka. 
 

Radna D. Kasprzyk –  poparła przedstawione propozycje przez Radnego J. Puchałę 

Rondo 3 Maja - Nr 1; 

Rondo im Jana Długosza - Nr 2; 

Rondo Zagórze - Nr 3. 
 

Radny W. Dominik – stwierdził, że zagłosuje za wnioskiem Młodzieży 

Wszechpolskiej popartym podpisami 247 osób. Niemniej jednak zaproponowany w 

projekcie uchwały w § 1 wariant 6 ma szanse do zaakceptowania przez radę. 

Poprosił o skorygowanie niniejszego zapisu, ponieważ uważa, że złożona nazwa 

„Rondo im.3 Maja" nie jest właściwa nazwa, a powinna być nazwa Rondo 3 Maja 

albo Konstytucji 3 Maja. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że zgłoszona uwaga jest słuszna. Osobiście 

poparłby wypowiedź Radnego J. Puchały, który słusznie zauważył, że opcje 

polityczne się zmieniają, co pokazuje historia. Uważa, że każda z tych postaci 

zapisała się bardzo mocno i pozytywnie w dziejach naszej historii, ale trzeba jednak 

patrzeć na całość i nie wzbudzać negatywnych emocji. Uważa, że neutralne nazwy 

nie budzą emocji i wątpliwości. 
 

Radny M. Strzelczyk – zwrócił uwagę, że skoro nie mamy propozycji nadania nazw 

postaciom lokalnym zasugerował rozważenie możliwości pozostawienie rond bez 

nadania nazwy lub nadanie nazw z czymś kojarzących, z korektą "Rondo im. św. 

Jana Pawła II".  
 

Radna D. Kasprzyk - uważa, że nazwy rond, które zaproponowała kojarzą się 

mieszkańcom tak jak Rondo 3 Maja kojarzy się z ulicą 3 Maja, Rondo im. Jana 

Długosza, Rynek im. Jana Pawła, na którym znajduje się pomnik im. Jana Długosza 

oraz Rondo Zagórze - najstarsza dzielnica Kłobucka. 
 



 

 

Przedstawiciel Kongresu Nowej Prawicy Pan Stefan Kramarski – wyjaśnił, że nazwa 

im. Hołdu Ruskiego związana jest ze zwycięstwem Polskiego Oręża. Niemniej 

jednak tą nazwa nie nazwano ani jednej uliczki, skweru czy ronda.  

 

Przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej Pan Mateusz Janik – poinformował, że w 

dzisiejszych czasach niezbędne jest kultywowanie autorytetów moralnych i 

świadectw umiłowania ojczyzny. Rotmistrz Pilecki zwłaszcza dla młodzieży jest 

uosobieniem patriotyzmu i pozytywnych postaw prospołecznych i 

narodowotwórczych. Dlatego też nie można zapomnieć o jego poświęceniach dla 

dobra Polski. Natomiast najlepszym sposobem na uhonorowanie postaci wielkiego 

Polaka będzie nadanie jednemu z węzłów komunikacyjnych w Kłobucku jego 

imieniem. Zaznaczył, że inicjatywa poparta została przez 247 osób. W odniesieniu do 

pozostałych propozycji nie widzi sensu dublowania nazwy takich jak 3 Maja skoro 

mamy już w Kłobucku ul. 3 Maja czy im. Jana Długosza, gdy tym imieniem nazwana 

jest ulica, szkoła i pomnik oraz nazwy Jana Pawła II, gdy imieniem nazwany jest 

Rynek, tablice przy Kościele św. Marcina i szkoła.  

 

Przewodnicząca Radym D. Gosławska –poddała pod głosowanie przedstawione 

warianty w projekcie uchwały. Poinformowała, że w każdym paragrafie, Radny 

może oddać tylko 1 głos. 

Poddała pod głosowanie propozycje nadania nazwy rondu:   

  -   u zbiegu ulic: Częstochowskiej, Stanisława Staszica, Wieluńskiej i 3 Maja; 

Wariant I:   

Rondo im. Romana Dmowskiego  

     /Za – głosowała 1 osoba/, 

Wariant II:  

- Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

     /Za – 0 /, 

Wariant III:  

- Rondo im. Hołdu Ruskiego  

   /Za – głosowała 1 osoba/, 

Wariant IV:  

- Rondo im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii 

   /Za – 0/, 

Wariant V:  

- Rondo im. Dr Teofila Beliny-Brzozowskiego 

   /Za – głosowała 1 osoba/, 

Wariant VI :  

 - Rondo 3 Maja 

/Za – głosowało 18 radnych/.  

Za nadaniem nazwy Rondu 3 Maja położonemu w Kłobucku u zbiegu ulic: 

Częstochowskiej, Stanisława Staszica, Wieluńskiej i 3 Maja głosowało 18 radnych   

 



 

 

Poddała pod głosowanie propozycje nadania nazwy rondu:   

 -  w ciągu ulicy 11 Listopada, u zbiegu ulicy Targowej i Rynku im. Jana Pawła II 

 

Wariant I :  

- Rondo im. Ignacego Jana Paderewskiego 

  /Za – głosowała 1 osoba/, 

Wariant II :  

- Rondo im. Romana Dmowskiego 

  /Za – głosowały 2 osoby/, 

Wariant III :  

- Rondo im. Niepodległości 

  /Za -0/, 

Wariant IV : 

 - Rondo im. Jana Długosza 

  /Za – głosowało 16 radnych/ 

Wariant V :  

- Rondo im. św. Jana Pawła II 

  /Za – głosowały 2 osoby/  
 

Za nadaniem nazwy Rondo im Jana Długosza Rondu położonemu w Kłobucku w 

ciągu ulicy 11 Listopada, u zbiegu ulicy Targowej i Rynku im. Jana Pawła II 

głosowało 16 radnych  

 

Poddała pod głosowanie propozycje nadania nazwy rondu  

w ciągu ulicy 11 Listopada u zbiegu ulic Jana Kochanowskiego i Zamkowej: 

Wariant I :  

- Rondo Zagórskie 

  /Za – 0/, 

Wariant II : 

 - Rondo Zagórze 

   /Za – głosowało 18 radnych/, 

Wariant III :  

- Rondo Zagórzańskie 

  /Za – 0/, 

Wariant IV :  

- Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

   /Za – głosowały 2 osoby/, 

Wariant V :  

- Rondo im. Józefa Piłsudskiego 

   /Za – głosowała 1 osoba/. 

 

Za nadaniem nazw Rondo Zagórze Rondu położonemu w Kłobucku w ciągu ulicy 11 

Listopada, u zbiegu ulic Jana Kochanowskiego i Zamkowej glosowało 18 radnych  



 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na 

terenie miasta Kłobucka  

-u zbiegu ulic: Częstochowskiej, Stanisława Staszica, Wieluńskiej i 3 Maja nazwy 

"Rondo 3 Maja",  

-w ciągu ulicy 11 Listopada, u zbiegu ulicy Targowej i Rynku im. Jana Pawła II 

nazwę "Rondo im. Jana Długosza", 

-w ciągu ulicy 11 Listopada u zbiegu ulic Jana Kochanowskiego i Zamkowej będzie 

nazwę "Rondo Zagórze "  

głosowało 16 radnych, 3 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 241/XXVII/2016 z dnia 22.11.2016r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

Pkt.23.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz 

dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę poprzez poprawę 

zapisu w § 1 ust 2 pkt 2 nr działki na zapis 4350/268 oraz w załączniku nr 2 w poz. 2 

oraz poprzez wykreślenie w kolumnie lokalizacja nieruchomości w poz. 5, 7 i 9 

zapisu słów Kłobuck obręb. Poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy na okres 3 lat 

na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców. Szczegółowy wykaz 

najemców opisany został w załączniku Nr 1 do uchwały, a wykaz dzierżawców w 

załączniku Nr 2.  

 

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 wynajęcie lub 

wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 

lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców głosowało 21 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 242/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

 

 



 

 

Pkt.24.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze przebiegającej na pograniczu obrębów 

ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno, stanowiącej drogi wewnętrzne i odcinek drogi 

gminnej. 

 

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

uchwały dotyczy nadania wspólnej nazwy drodze zlokalizowanej na pograniczu 

trzech obrębów geodezyjnych stanowiących;  

- drodze wewnętrznej przebiegającej po działkach nr 3032 i 3033/1 obręb 

  ewidencyjny Łobodno oraz nr 5541 i Nr 554 obręb ewidencyjny Smugi  

  stanowiących własność Skarbu Państwa.   

- odcinek drogi gminnej nr 470104S ( od ul. Witosa do ul. Wspólnej) urządzonej na  

   działce nr 552 obręb Smugi stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

- drogę wewnętrzną przebiegającą po działce nr 554 obręb Smugi stanowiącej 

   własność Skarbu Państwa. 

Droga ta łączy drogę wojewódzką nr 491 z drogą gminną ul. Witosa w Kłobucku. 

Projekt uchwały dotyczy również odcinka drogi wewnętrznej, przy której 

położonych jest 5 posesji posługujących się adresem Łobodno ul. Sienkiewicza.  

W związku z procesem zabudowy nieruchomości położonych w rejonie 

przedmiotowej drogi, a brak nazwy uniemożliwia prawidłowe przydzielenie 

kolejnych numerów porządkowych posesjom położonym przy tej drodze. Ponadto 

przy tej drodze znajdują się zakłady Spółdzielni Rolniczej „Smugi”, do których 

muszą dojechać odbiorcy towarów z różnych okolic, a brak konkretnego adresu 

uniemożliwia szybkie odnalezienie posesji. Nazwa przedmiotowej drogi 

wewnętrznej ul. Spichlerzowej została wspólnie zaproponowała we wniosku z dnia 

07.04.2016r przez sołectwa Łobodna, Kamyka i Smug. Adresem Łobodno ul. 

Sienkiewicza posługuje się również Firma „ Cosmos”, która będzie zmuszona 

ponieść koszty finansowe związane ze zmianą adresu firmy. Nazwa przedmiotowej 

drogi wewnętrznej ul. Spichlerzowej została wspólnie zaproponowała we wniosku 

z dnia 07.04.2016r przez sołectwa Łobodna, Kamyka i Smug. Działki wymienione w 

uchwale stanowią własność Skarbu Państwa. Starosta Kłobucki nie wniósł 

sprzeciwu w zakresie nazwy wymienionych działek  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że Komisja przed przystąpieniem do głosowania projektu uchwały 

głosowała wniosek Radnej D. Kasprzyk o nadanie w dniu dzisiejszy tylko nazwy ul. 

Spichlerzowej drodze na odcinku od ul. Piaskowej do drogi wojewódzkiej Nr 491.  

/Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 6 radnych głosowało przeciwko, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu/.Wniosek nie został przyjęty. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

/Za głosowało 8 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 3 radny wstrzymało się od 

głosu/. 



 

 

 

Radna D. Kasprzyk – wyjaśniła, że zgłoszenie wniosku podyktowane było tym, że  

droga urządzoną jest częściowo na gruntach RSP Smugi i jest drogą wewnętrzną. 

Natomiast druga część wniosku dotyczyła, aby zostały uporządkowania sprawy 

geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza, aby ten teren 

został przyłączony do Sołectwa Smug, ponieważ Ci mieszkańcy są pokrzywdzeni. 

Poprosiła o wyjaśnienie czy granice administracyjne sołectwa zawsze są granicami 

obrębu geodezyjnego, ponieważ zastanawia, czy zmiana granic administracyjnych 

sołectwa mogłaby ułatwić rozwiązanie istniejącego problemu by móc przystąpić do 

przedłużenia nazewnictwa.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie 

ma wiedzy czy granice poszczególnych sołectw muszą pokrywać się z obrębami 

geodezyjnymi. 

 

Radca Prawny T. Głębocki - odpowiedział, że nie muszą się pokrywać się z 

obrębami geodezyjnymi, bo nie ma takiego przepisu prawa, z którego by wynikało, 

że nazwa drogi na terenie gminy musi kończyć się na granicy obrębu. Poinformował, 

że zdarzają się takie sytuacje, kiedy droga ma dłuższy przebieg i często jej nazwa jest 

identyczna na terenie różnych obrębów. W związku z tym nie ma takiej konieczności 

żeby przestrzegać granic obrębów, ale być może w jakiś sposób jest to uzasadnione 

wtedy gdyby powodowało jakieś wątpliwości. 

 

Radny W. Dominik – na dowód tego, że tak nie musi być przytoczył przykład 

osiedla,  na którym jest obręb Zagórze. Z uwagi, że sprawa jest bardzo pilna uważa, 

że idealnym rozwiązaniem byłoby nadanie nieruchomością położonym przy tej 

drodze adresu Kłobuck Smugi lub Kłobuck ul. Spichlerzowa. Zwrócił uwagę, że 

zgodnie z zapisem ustawowym Starosta powinien wyrazić zgodę na nadanie nazwy, 

ponadto kolejną wątpliwość budzi informacja pozyskana od Sołtysa Borowianki, że 

sprawy nie zostały formalnie uregulowane i nadal on sam jak kilka osób jest 

właścicielem fragmentu drogi udokumentowana, co udokumentował decyzją 

wojewody z 2007r.   

  

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – w nawiązaniu do decyzji wojewody 

wyjaśniła, że gmina chcąc uporządkować sprawy własnościowe w myśl art. 73 

ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną 

wystąpiła do wojewody o możliwość uzyskiwania przez gminę tytułu prawnego do 

gruntów zajętych w dacie 31.12.1998r przedmiotową drogą. Wojewoda odmówił 

gminie uzyskania tytułu prawnego do gruntów, ponieważ droga ta stanowi drogę 

wewnętrzną, nie była zaliczona do kategorii dróg publicznych przed 1998 rokiem. 

Dodała, że droga nadal stanowi drogę wewnętrzną. Uzupełniła, że projekt uchwały 

wymienia pięć nieruchomości, z których cztery na dzień dzisiejszy są wpisane w KW 

jako własność Skarbu Państwa i działkę Nr 552, która stanowi własność gminy.  



 

 

 

Radca Prawny T. Głębocki – w odniesieniu do stanowiska starosty, że nie wnosi 

sprzeciwu odpowiedział, że stwierdzenie nie jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody. Natomiast uważa, że jest to asekuracja wynikająca z tego, że Starosta nie 

wypowiadał się w sprawie gruntów, które stanowią własność powiatu tylko Skarbu 

Państwa.  

 

Radny W. Dominik – rozumie, że informacja przekazana przez pana Soboniaka mija 

się z prawdą, gdyż są to grunty Skarbu Państwa.  

 

Kierownik Wydziału GPNA. Jagielska – odpowiedziała, że na pewnym odcinku 

zostało przeprowadzone postępowanie rozgraniczeniowe w wyniku, którego 

czterech właścicieli z geodeta zawarło akt ugody korygujący granice swoich działek, 

z drogą, a dwie osoby zakwestionowały ustalone na przez geodetę granice pasa 

drogowego z posesjami tych osób, twierdząc, że w wyniku scalania doszło do 

pomniejszenia powierzchni ich działek. Sprawy są w zgodzie.  

 

Radny W. Dominik – rozumie, że droga jest własnością Skarbu Państwa, a 

dyskusyjny jest tylko przebieg granicy. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – uważa, że przez starostę zostało użyte sformułowanie 

asekuracyjne dlatego, że Starosta uważał, że jest to własność gminy, co powinno 

potwierdzić postępowanie komunalizacyjne, ponieważ zdaniem starosty 

nieruchomości, które służyły na realizację zadań publicznych w dniu 27.05.1990r. 

zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990 Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych jako mienie ogólno 

narodowe podlegały komunalizacji. Natomiast jak wynika z tej informacji nie toczy 

się postępowanie. Przypomniał, że decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa 

stanowią decyzje deklatoryjne, które nie tworzą nowego stanu prawnego, a jedynie 

potwierdzają istnienie takiego stanu i to wstecz od daty 27.05.1990r. Dlatego tez 

biorąc pod uwagę takie okoliczności brak sprzeciwu jest asekuracją, aby nie móc 

powiedzieć, że Starosta wyrażał zgodę, co do nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Kłobuck.  

 

Radna D. Kasprzyk – poprosiła o więcej informacji odnoście 130m odcinka drogi na 

wysokości ul. Piaskowej koło posesji Pana Wypycha, który w tym roku wyrokiem 

Sądu od RSP Smugi uzyskał odszkodowanie za część nieruchomości zajętej pod 

drogę, ponieważ z tego wynika, że droga jest własnością RSP Smugi. Zgłosiła 

wniosek o pozostawienie tego odcinka drogi do ul. Piaskowej do czasu  

uregulowania spraw w związanych z przeniesieniem tych nieruchomości w granice 

administracyjne Sołectwa Smugi.   

 



 

 

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

wymienia nieruchomości, na które zostały urządzone KW, a które w swych zapisach 

mają wpisanego właściciela, którym jest Skarb Państwa i gmina.  

 

Radny J. Soluch - uważa, że zgłoszony wniosek o pozostawienie tego odcinka drogi 

do ul. Piaskowej do czasu uregulowania spraw w związanych z przeniesieniem tych 

nieruchomości w granice administracyjne Sołectwa Smugi nie rozwiążę problemu 

pięciu nieruchomości i nadal pozostaną pod adresem Łobodno ul. Sienkiewicza.  

Osobiście jest za nadaniem nazwy całej drodze, która jest granicą między Sołectwem 

Kamyk i Łobodno oraz Łobodno- Kłobuck, aby cały ciąg drogi po prawej stronie miał 

nazwę Łobodno ul. Spichlerzowej natomiast lewa strona Kamyk ul. Spichlerzowa,  a 

dalej Kłobuck ul. Spichlerzowa.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że głównym przesłaniem tej uchwały jest 

umożliwić firmie rozpoczęcie działalności poprzez nadanie nazwy tej ulicy, aby ta 

firma miała swój adres.  

 

Radna D. Kasprzyk – uznała, że Burmistrz potwierdził to, co sama powiedziała, że 

nie ma nic przeciwko nadaniu adresu nowo powstającej firmie jak i nowo 

powstającym budynkom. Natomiast nadanie nazwy od ul. Piaskowej nie będzie w 

tym przeszkadzało. W nawiązaniu do przydziału administracyjnego 5 

nieruchomości do Sołectwa Smugi zwróciła uwagę, że sprawa leży po stronie gminy, 

a w dniu dzisiejszym nie padła żadna deklaracja. 

 

Radny w. Ściebura uważa, że decyzja w sprawie nadania nazwy tej ulicy powinna 

być podjęta w dniu dzisiejszym.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poprosiła o sprecyzowanie 

wniosków   

 

Radna D. Kasprzyk – zgłosiła wniosek o nadanie nazwy ul. Spichlerzowej drodze od 

ul. Piaskowej do drogi Nr 491 oraz drugi wniosek o przyporządkowanie 5 

nieruchomości przy ul. Sienkiewicza do Sołectwa Smugi i dalsze przedłużenie 

nazwy ul Spichlerzowej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła o opinię Radcy Prawnego 

odnośnie zgłoszonego wniosku.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, że zgłoszony wniosek należy traktować jako 

poprawkę do niniejszego projektu uchwały, która zawęża zakres regulacji prawnej, 

która była przedstawiona niniejszym projekcie uchwały. 

 



 

 

Radny T. Kasprzyk – zapytał, czy jeśli zostanie nadana nazwa ul. Spichlerzowej od 

ul. Piaskowej to numeracja początkowa będzie nadawana od drogi wojewódzkiej czy 

od ul. Piaskowej. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - odpowiedziała, że będzie nadawana od 

drogi wojewódzkiej.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poddała zgłoszony wnioski pod 

głosowanie  

  

Za nadaniem nazwy ul. Spichlerzowej drodze od ul. Piaskowej do drogi Nr 491 

głosowało 7 radnych 2 radnych głosowało przeciwko 9 radnych wstrzymało się od 

głosu.  

 Wniosek został przyjęty    

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska przedstawiła zapis § 1 ust. 1 po 

wprowadzonej poprawce 

Drodze wewnętrznej biegnącej na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, 

Smugi i Łobodno zlokalizowanej na nieruchomościach stanowiących własność 

Skarbu Państwa oznaczonych jako działki nr 3033 i 3033/1 obręb Łobodno oraz części 

działki nr 554 obręb Smugi, nadaje się nazwę ul. Spichlerzowej.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - zgłosiła konieczność zmiany nazwy 

projektu uchwały na zapis w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej 

na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

położonej na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno ul. 

Spichlerzowej wraz ze zmianą zapisu w § 1 ust.1 głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 6 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 243/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.25.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty 

Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian - poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony 



 

 

Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. Ustawa zmieniająca z 25 

czerwca 2015r. wprowadziła znaczące zmiany w organizowaniu wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych podlegających jednostce samorządu terytorialnego. 

Zaproponowane zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Celem zmiany jest 

zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu 

terytorialnego. Jedną z najważniejszych kwestii jest zmiana zasad funkcjonowania 

obecnego ZEAOS-u.  Zgodnie z zapisami tej ustawy zmieniającej ZEAOS będą mogły 

istnieć do 31.12.2016r. Dlatego też została podjęta decyzja o zmianie nazewnictwa 

ZEAOS na nazwę na Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku. Od 1 

stycznia 2017 roku sprawy projektów organizacyjnych, konkursów dyrektorów szkół 

i przedszkoli, prowadzenia teczek dyrektorskich, aneksów itd., czyli to, co robi 

Kuratorium (sprawy niepedagogiczne)przekazane zostaną do Urzędu Miejskiego. 

Natomiast do CEA dojdą inne sprawy np. VAT, finansowe, które dotychczas 

wykonywane były przez dyrektorów placówek. Natomiast CEA dalej będzie 

obsługiwać wszystkie jednostki oświatowe, czyli szkoły i przedszkola wymienione w 

projekcie uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik – powiedział, że jego wątpliwość budzi zaproponowana forma, 

ponieważ przytoczony zapis w podstawie prawnej art. 12 ust. 1, Ustawy o finansach 

publicznych nie daje za bardzo możliwości zmiany nazwy. Z ustawy o finansach 

publicznych, wynika cyt. Jednostki budżetowe z zastrzeżeniem odrębnych ustaw 

tworzą, łącza, likwidują. Uważa, że w tym przypadku jest to przekształcenie, bo nie 

zmieniamy tylko statutu, ale również nazwę.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jest to przekształcenie, ponieważ 

likwidacja spowodowałby bardzo duże komplikacje związane z funkcjonowaniem  

(wszystkie kwestie związane z umowami pracowniczymi i powołaniem dyrektora) .  

Natomiast, aby nie było wątpliwości z akceptacją przez Nadzorem Prawnym zostało 

to zlecone zewnętrznej firmie. Zadaniem firmy było również konsultowanie tego pod 

względem prawnym, gdyż chcemy mieć gotowy dokument nie tylko pod względem 

merytorycznym, ale też pod względem prawnym.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy została przeprowadzona symulacja finansowa, która 

pozwoli na ocenę wysokości oszczędności w skali gminy.  

W nawiązaniu do zapisu § 7 ust. 6 proponowanego Statutu uważa, że regulamin 

organizacyjny sporządzony przez Dyrektora powinien być załącznikiem do projektu 

uchwały. 

 



 

 

Burmistrz J. Zakrzewski -  odpowiedział, że założenie jest słuszne, bo tworzenie 

CUW jest trendem nie tylko dotyczącym sfery oświaty ale również sfery biznesu 

gdzie jest popularnym modelem skonsolidowania spraw związanych z obsługą 

księgową, kadrową i około  kadrową oraz  około finansową również z obsługą 

prawną podmiotów gospodarczych, gdzie sprawdził się bardzo dobrze. Niemniej 

jednak ma pewne obawy, czy ten model również tak sprawnie przełoży się w 

oświacie, w której uwarunkowania prawne są zbyt duże i musimy po tej materii 

delikatnie poruszać. Natomiast, jeśli mamy w założeniu, że CUW będzie mogło 

również obsługiwać sprawy księgowe OSiR, bibliotekę czy MOK to na pewno da 

nam to wymierne oszczędności, ale na to również potrzeba czasu. Zwrócił uwagę, że 

przy przejęciu obsługi związanej z formalnym przeniesieniem jednostek, aby były 

oczekiwane efekty będzie zachodziła konieczność dostosowania technicznego 

programu tak, aby wszystkie działania działały na jednym programie księgowym i 

kadrowym. Wówczas, mogą powstać oszczędności, kiedy to będzie zespół i będzie 

miał możliwość wykonywania wielu czynności nie związanych tylko z tą jednostką 

tak jak działają biura rachunkowe obsługujące kilka firm.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – wyjaśniła, że zachodzi konieczność przekształcenia ZEAOS, 

ponieważ z dniem końca roku ZEAOS w myśl dotychczasowych przepisów nie 

może funkcjonować. Zaznaczyła, że do końca roku dyrektor szkoły wraz z księgową 

ZEAOS będzie odpowiadał za rachunkowość sprawozdawczość łącznie. Natomiast 

od 1.01.2017r poprzez zmianę przepisów ustawowy o finansach publicznych, ustawy 

o samorządzie gminnym i tworzeniu CUW ta odpowiedzialność całości spraw z 

zakresu rachunkowości i z zakresu sprawozdawczości budżetowej przenoszona jest 

na jednostkę jaka będzie Centrum Ekonomiczno Administracyjne, gdzie dyrektor  

nowej jednostki CEA będzie odpowiadał za całość rachunkowości wszystkich 

jednostek obsługiwanych. Natomiast przy placówce oświatowej, czyli przy 

dyrektorze szkoły pozostaną plany finansowe za zobowiązania i za wnioski 

dotyczące zmian w planie i odpowiedzialność za inwentaryzację.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że wątpliwość budzi zapis w art. 12 ust. 2, że 

tworząc jednostkę budżetowa organ, o którym jest mowa w ust. 1 nadaje jej statut 

zapytał czy w związku z tym, że uchwała również ingeruje w treści statutowe  CEA 

w podstawie prawnej Statutu CEA nie powinien być powołany zapis ust. 2 pkt. 12 

ustawy o finansach publicznych  

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że z uwagi, że uchwały nie były 

konsultowane i nie były przez niego parafowane nie chce ingerować w jej treści. 

 

Radny A. Tokarz – przypomniał, że nadal nie otrzymał informacji w odnośnie 

regulaminu organizacyjnego.  

 



 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian – odpowiedział, że gdy zostanie opracowany 

regulamin organizacyjny zostanie on przedstawiony na posiedzeniach komisji po 

zatwierdzeniu przez szefa jednostki .  

    

Radca Prawny T. Głębocki – zwrócił uwagę, że żaden przepis nie został zmieniony 

dlatego, że jest to tekst jednolity i uwaga nie dotyczy samej uchwały. Zakłada, że ten 

przepis pozostał w wersji nie zmienionej w samej uchwale. Zaznaczył, że tylko statut 

jest nadawany przez organy jednostki samorządu terytorialnego, a regulamin 

organizacyjny jest wewnętrzną sprawą jednostki, który nadawany jest przez 

kierownika danej jednostki. W sytuacji, kiedy statut przewiduje, że regulamin 

wymaga akceptacji burmistrza to znaczy, że jest przewidziany tryb, który 

przewiduje udział organu gminy, ale nie jest wprowadzany uchwałą tylko, który 

obowiązywał już od poprzedniej wersji statutu, kiedy była jeszcze jednostką 

budżetową gminy pod nazwą ZEAOS. Obecna zmiana jest w zakresie 

przekształcenia ZEAOS.  

 

Radna E. Kotkowska - poinformowała, że miała nadzieję, że CUW będzie zrzeszało 

więcej zadań nie tylko ograniczy się do jednostek oświatowych ale będzie mogło 

wyłączyć z pośród innych jednostek zadania wspólne. Osobiście jest zwolennikiem, 

aby powstałe Centrum Usług Wspólnych zrzeszało zadania innych jednostek 

gminnych by z jednego miejsca i przez wyspecjalizowanego pracownika mogły być 

prowadzone zamówienia publiczne. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – zwróciła uwagę, że zostanie zwiększona bardzo dużo 

odpowiedzialność nowej jednostki. Ponadto bardzo dużym przedsięwzięciem 

logistycznym będzie podatek VAT i centalizacja, ponieważ do tej jednostki dochodzi 

obsługa podatku VAT dla 11 jednostek, które do tej pory nie były w VAT- cie z czym 

wiązać się będzie konieczność zdiagnozowania wszystkich dochodów, całości 

rejestrów VAT zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, sporządzenie 

cząstkowych deklaracji i przesłanie ich do gminy. Dlatego też uważa, że należy dać 

nowej jednostce trochę czasu, aby mogła spełnić dotychczasowe obowiązki plus 

nowych, aby Burmistrz mógł pomyśli o efektach finansowych innych, czyli 

ewentualnego przyłączenia innych jednostek do centralizowanej obsługi.   

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w 

sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty 

Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku głosowało 18 radnych głosów przeciwnych nie 

było 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 244/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  



 

 

Pkt.26.  

Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno- 

Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian - poinformował, że niniejszy projekt uchwały ma 

zapewnić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Uchwała, jest 

konsekwencja poprzedniej uchwały, w której wymienione zostało 11 jednostek 

oświatowych Gminy Kłobuck, które będą obsługiwane przez nowe CEA. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez 

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek 

organizacyjnych Gminy Kłobuck głosowało 17 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 245/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.27.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków 

budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne nie będące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania.  

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian- poinformował, że w związku z najnowszą zmianą 

ustawy o systemie oświaty, wprowadzoną ustawą z dnia 23 czerwca 2016r., która w 

zakresie zasad obliczania dotacji wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. w jednostkach 

samorządu terytorialnego, koniecznym jest wprowadzenie zmian uchwał w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby 

prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania głosowało 

17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 246/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  



 

 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.28. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków 

budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania. 

 

Dyrektor ZEAOS J. Krakowian- poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych 

przedszkoli. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i 

innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania głosowało 18 radnych 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 247/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.29.  

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – zgłosiła autopoprawkę dotyczącą 

poprawy zapisu w podstawie prawnej poprzez dodanie zapisu (Dz.U z 2016r 

poz.446 z późn zm.) poinformowała, że z uwagi na fakt stwierdzenia przez 

Wojewodę Śląskiego rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.485.2016 

nieważności uchwały Nr 212/XXIV/2016r Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

30.08.2016r 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 został 

przygotowany nowy projekt uchwały uwzględniający uwagi wskazane w 



 

 

rozstrzygnięciu nadzorczym. Projekt uchwały w celu zaopiniowania przekazany do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.  

 

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 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 głosowało 19 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 248/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.30.  

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

Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – zgłosiła autopoprawkę poprzez 

poprawę zapisu w § 18 ust. 8 na zapis …z zastrzeżeniem § 21 poinformowała, że z 

uwagi na fakt stwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego rozstrzygnięciem 

nadzorczym Nr NPII.4131.1.493.2016 nieważności uchwały Nr 214/XXIV /2016r Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.08.2016r w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Kłobuck został przygotowany nowy projekt uchwały 

uwzględniający uwagi wskazane w rozstrzygnięciu nadzorczym. Projekt uchwały 

został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz przekazany do 

zaopiniowania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Kłobuck głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 249/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

 



 

 

Pkt.31.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck” 

zrealizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i 

efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) 

współfinansowanego ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska– przypomniała, że Rada Miejska uchwałą Nr 

330/XXXIV/ 2013r z dnia 23.09.2013r wyraziła zgodę przystąpienia do opracowania i 

wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany 

gospodarki niskoemisyjnej ( konkurs nr 2/POLiŚ/ 9.3/2013) współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

środowisko 2007-2013. Po przyjęciu uchwałą Nr 93/XII/2015 Rady Miejskiej w 

Kłobucku opracowanego dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Kłobuck” Gmina Kłobuck wystąpiła w dniu 30.09.2015r do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o płatność 

końcową. Z uwagi na fakt, że podczas weryfikacji wniosku przez NFOŚiGW 

zaistniała konieczność uzupełnienia i naniesienia poprawek w treści Planu 

gospodarki niskoemisyjnej głównie o ustalenie roku bazowego. Natomiast 

warunkiem zakończenia projektu jest konieczność przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej 

w Kłobucku poprawionego planu.  

 

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 zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 

18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck” zrealizowanego w ramach Priorytetu IX 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, 

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany 

gospodarki niskoemisyjnej (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze 

środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013 głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 250/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r  

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 



 

 

Pkt.32. 

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

wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu 

wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował z uwagi, że przez większość potencjalnych 

inwestorów pojawiających się na terenie obiektu zgłaszana była uwaga, że grunt nie 

jest przeznaczony do sprzedaży, a jest to wieczyste użytkowanie powoduje, że  

inwestorzy wahają się w kwestii zakupu. Przypomniał, że poprzednia decyzja o 

oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą znajdującego się na 

gruncie budynku, podyktowana była możliwością ingerowania w cel, jakiemu ten 

obiekt będzie służył, jak również możliwością nałożenia obowiązku 

przeprowadzenia w określonym terminie remontu tego budynku, na co zezwalają 

przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zaznaczył, że przy tak dużej 

inwestycji, dużych nakładach, problemach z Konserwatorem i różnymi instytucjami 

jak również z pozyskaniem środków zewnętrznych nałożenie na inwestora 

obowiązku wykonania tego remontu w określonym czasie wyznaczonym przez 

gminę oraz braku możliwości zakupu gruntu powoduje, że inwestor waha z 

zakupem lub z niego rezygnuje. Przypomniał, że decyzja w sprzedaży została już 

podjęta, a dzisiaj jest to tylko zmiana dająca możliwość sprawdzenia czy faktycznie 

jest potencjalny inwestor. Poprosił o podjęcie uchwały w proponowanym zapisem.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniał, że jest to obiekt zabytkowy w 

związku z powyższym zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami przy 

sprzedaży zabytku stosowana jest 50% bonifikata, która zarówno dotyczy budynku i 

gruntu. Niemniej jednak Rada Miejska ma możliwość podwyższenia lub obniżenia 

stąd w projekcie uchwały pojawił się zapis § 2. Natomiast w przypadku zachowania 

przez radę 50% bonifikaty wówczas będzie zachodziła konieczność usunięcia zapisu 

§ 2  i poprawy zapisu numeracji kolejnych paragrafów. Zaznaczyła, że zgodnie z 

ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z art. 26 ust. 1 przy 

określaniu sposobu korzystania z tego zabytku należy nałożyć, jeśli stan zachowania 

tego zabytku, na nabywcę lub dzierżawcę obowiązek przeprowadzenia w 

określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich. 

 

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

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

sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej 

w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu 

wpisanym do rejestru zabytków z wykreśleniem § 2. 

/Za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu/ 
 

Radny W. Dominik- uważa, że oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie dawało 

gminie możliwość wskazania rodzaju funkcji dla tego obiektu. Osobiście jest za 



 

 

podjęciem tej uchwały, ponieważ lepiej jest nieruchomość sprzedać niż czekać aż 

całkowicie zniszczeje. Poparł wniosek Komisji Budżetu, Finansów o wykreślenie z 

projektu uchwały zapisu § 2. Natomiast w umowie kupna sprzedaży i tak będzie 

widniał musiał być nałożony na inwestora obowiązek wykonania niezbędnych prac 

konserwatorskich w celu zabezpieczenia zabytku przed zniszczeniem. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że taki obowiązek na nowego właściciela 

zostanie nałożony przez Konserwatora.   

 

Radny J. Soluch – przypomniał, że przez społeczeństwo Kamyka podjęta została 

uchwała o sprzedaży między innymi dlatego, że wysokość nakładów na remont 

budynku a później czerpanie korzyści z tego budynku nie dałoby tego samego 

efektu, co wybudowanie na nowo kupionej działce i części gruntów szkolnych  

nowego obiektu wielofunkcyjnego dla społeczeństwa Kamyka.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie wycofuje się ze słów, jakie padły na 

spotkaniu przekonując mieszkańców o sprzedaży, ponieważ nadal uważa, że można 

zainwestować dużo mniejsze pieniądze, aby powstał nowy obiekt, a nie inwestować 

w zabytek, którego remont jest realny w komercyjnym wydaniu, a nie w wydaniu 

prospołecznym. 

 

Radna D. Kasprzyk - zaznaczyła, że bonifikatą nie zostanie objęty grunt, więc 

wzrośnie wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że przy oddaniu gruntu w 

użytkowanie wieczyste cena sprzedaży gruntu byłaby rozłożona na 99 rat rocznych. 

Natomiast przy sprzedaży prawa własności gruntu cena sprzedaży musi być 

uiszczona jednorazowo przed aktem notarialnym. W przypadku tej nieruchomości 

bonifikacie podlega cena za budynek i cena za działkę nr 747/36 o pow. 0,3098ha, 

która jest również objęta ochroną Konserwatorską. Zwróciła uwagę, że przy 

procedurze oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz ze sprzedażą 

gruntu cel został konkretnie określony rzeczoznawca wyceniał wartość gruntu jako 

prawa gruntu, który zostaje oddany w użytkowanie wieczyste. Natomiast obecnie 

będzie zachodziła konieczność ponowienia wyceny i najprawdopodobniej nastąpi 

wzrost ceny gruntu.    

 

Radny A. Nowak – zapytał, czy nadal obowiązują przepisy, które w 2003r 

zobowiązały właściciela zamku w Zagórzu do przeprowadzenia remontu dachu. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że to są te same przepisy, 

które zostały podane w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

 



 

 

Radny W. Dominik –  rozumie, że bonifikacie będzie podlegała jedna działka nr 

746/7 a działka nr 747/37  zostanie przeznaczona do sprzedaży za cenę nie mniejsza 

niż jaka będzie wynikała z operatu. 

 

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

przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, 

zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków wraz ze 

zgłoszonymi poprawkami głosowało 17 radnych głosów przeciwnych nie było, 2 

radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 251/ XXVII/ 2016 z dnia 22.11.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt 33. 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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.  

 

Pkt.34.  

Wolne wnioski i oświadczeni 

 

Radny A. Tokarz – zwrócił się z prośbą do członków komisji Statutowej o przybycie 

na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 29.11.2016r. /wtorek/ o godz.9:00. 

- Oświadczył, że przez Przewodnicząca Rady Miejskiej  D. Gosławską w punkcie  

  „Zapytania i wnioski mieszkańców ” został naruszony zapis  § 28 ust.  4 Statutu  

   Gminy Kłobuck poprzez nieudzielenie mu głosu mimo zgłoszenia. Przytoczył  

   zapis tego §  „Przewodniczący obrad może udzielić głosu radnemu bezpośrednio  

   po wypowiedzi mieszkańca w celu umożliwienia radnemu ustosunkowania się do  

    kwestii poruszonych w wypowiedzi mieszkańca” . 

-  Złożył oświadczenie w sprawie dostępu do informacji publicznej dotyczącej  

    lodowiska z ostatniej zimy 2015/2016. 

    Zacytował zapis z postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie, który  

    stwierdził, że : „Zażalenie wniesione przez pokrzywdzonego A. Tokarza zasługuje  

    na uwzględnienie. Postępowanie sprawdzające w sprawie sygn. akt..... nie zostało  

    przeprowadzone w sposób prawidłowy ... ” . Uważa, że informacje w mediach,  

    szczególnie w jednej gazecie, że sprawa została zakończona, były nieprawdziwe i  

    nierzetelne uderzające w prawo prasowe. Zaznaczył, że warto wykorzystywać całą  

    ścieżkę odwoławczą przysługującą stronie. Zwrócił uwagę, że mógłby poprzestać   

     i nie odwoływać się do Sądu, niemniej jednak z uwagi na publikacje i wywiady 

    udzielane prasie lokalnej, podjął decyzje o dalszym procedowaniu nawet, gdyby 

    przyszło do procedowania w Sądzie Cywilnym z powództwa prywatnego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – wyjaśniła, że radny w każdym 

punkcie ma możliwość zabrania głosu 2 razy, a nie musi. Natomiast Radny 

przywołuje tylko te zapisy, które są dla niego korzystne. To wyrażenie "może" daje 

możliwość przewodniczącemu, że "może" , a "nie musi". 

 

Radny J. Puchała – przytoczył cytat Johna Steinbecka, że „ Ze wszystkich stworzeń 

tylko człowiek pije, choć nie ma pragnienia, je, choć nie jest głodny, mówi, choć nie 

ma nic do powiedzenia ” .  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że obowiązkiem jest udzielenie 

odpowiedzi na każde zadane pytanie mieszkańca czy radnego. Zwrócił się do tych 

radnych, którzy na sesji mają udzielaną ustną odpowiedz na zgłoszona interpelację, 

aby nie składali jej dodatkowo w formie pisemnej, ponieważ odpowiedź nie będzie 



 

 

inna a jest to dodatkowa czynność i czas, który mógłby zostać wykorzystany przez 

pracownika na inne prace.  

Zwrócił się apelem do radnych i obecnych mediów o włączenie się w organizację 

Orszaku Trzech Króli. Zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w konkursie: "Głosuj 

na wielbłąda!" . Wyjaśnił, że po raz pierwszy w historii Kłobucka będzie okazja do 

zorganizowania Orszaku Trzech Króli z profesjonalnymi strojami z udziałem 

wielbłąda Organizatorzy przedsięwzięcia w Polsce - Fundacja Orszak Trzech Króli, 

zapewniają, że wizytę wielbłąda wygrać może ta miejscowość, która uzyska 

najwyższą ilość ważnie oddanych głosów. Samo głosowanie trwa już od 15 

listopada, a zakończy się 30 listopada 2016 o godz. 1200 

Zaprosił na koncert charytatywny „Wszyscy gramy dla Zosi”, który odbędzie w dniu 

2 grudnia, w sali widowiskowej MOK-u o godz.1800. 

 

Pkt.35.  

Sprawy różne  

 

Prezes ZNP G. Cholewa – zwróciła uwagę, że przez Burmistrza nie została udzielona 

odpowiedź odnośnie konkretnych planów związanych z planowaną reformą 

oświatową. Natomiast ma nadzieję, że przy podejmowaniu wszelkich decyzji 

odnośnie oświaty będzie również uczestniczył przedstawiciel ZNP. Podziękowała 

Burmistrzowi za utworzenie w Urzędzie Miejskim nowego Wydziału Edukacji, 

ponieważ ma wrażenie, że od wielu lat oświata zeszła na dalszy plan.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie została udzielona konkretna 

odpowiedź, ponieważ nie lubi odpowiadać, jeśli nie jest czegoś pewny. Natomiast 

wspomniał, że priorytetem jest oświata, więc wszelkie zmiany muszą być 

przygotowane dobrze i na pewno wszystkie zmiany i propozycje będą konsultowane 

z Przedstawicielami ZNP i Dyrektorami wszystkich szkół.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poinformowała o następujących sprawach: 

  -  poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo z Zespołu  

                           Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z /s  

                           w GOPS w Kłobucku o zabezpieczenie środków w budżecie gminy 

                           Kłobuck na realizację zadań własnych.  

                        - wpłynęło zaproszenie do udziału w regionalnej konferencji pn. 

                           „Uzależnienia droga do nikąd”  

   -  poinformowała, że do Biura Rady została złożona przez radnego  

                           A. Tokarza skarga na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kłobucku za 

                           rażące naruszenie przepisów prawa art. 19 KPA w związku z § 10  

                           Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 w sprawie  

                           organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz §  

                           13 Statutu Gminy Kłobuck. Skarga została przekazana pismem do  

                           radcy prawnego w celu ustosunkowania się do jej treści w/w.  



 

 

  -  do wiadomości Rady wpłynęła z ZDiGK odpowiedź z Wydziału 

                           Ruchu Drogowego KP Policji w Kłobucku KP Policji na temat  

                           wprowadzonej organizacji ruchu na ul. Powstańców Śląskich 

                           poprzez ustawienie znaku „ B-36” zakazu zatrzymywania się. 

  -  wpłynęło pismo od mieszkanki Kłobucka w sprawie planowanej 

                           przebudowy ul. Różanej w Kłobucku. 

  - wpłynęło pismo od mieszkance…w Osiedla Nr 4 „ Zawada”  

                          w Kłobucku z prośba o opracowanie dokumentacji projektowej dla  

                          utworzenia drogi równoległej do ul. Kościuszki i ul. Kolejowej w  

                          Kłobucku o szerokości 10m jako łącznika ul. Ogrójcowej z ulicą Armii  

                          Krajowej. 

            -  wpłynęła prośba poparcia czterech uchwał – apeli o uchylenie 

                          Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2016r w części  

                          dotyczących zmiany granic Gmin: Dobrzeń, Wielki, Dąbrowa,  

                          Komprachcice Pruszków.     

                      -  wpłynęło z Redakcji Gazety Sołeckiej podziękowanie dla Burmistrza 

                          Kłobucka za dotychczasową prenumeratę „Poradnika Sołtysa i  

                          Radnego”. 

                      -  wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłobucku  

                         odnośnie informacji o stwierdzonych rozbieżnościach  

                         w analizowanych oświadczeniach o stanie majątkowym złożonych wg  

                         stanu na dzień 31.12.2015r. Złożone korekty oświadczeń majątkowych  

                         wraz wyjaśnieniami zostały złożone do Urzędu Skarbowego w 

                         Kłobucku. 

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie G. Kozera – w nawiązaniu do zabezpieczenia środków w budżecie gminy 

poinformował, że konieczność przeprowadzenia badań wynika z zaleceń Wydziału 

Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, które 

sformułowane zostały w oparciu o raport z przeprowadzonej kontroli NIK, w 

którym szczegółowo opisano wyniki przeprowadzonej kontroli w kwestii 

diagnozowania problemów przemocy w rodzinie zwłaszcza w kontekście zadań 

spoczywających na samorządach gminnych, które odpowiedzialne są za tworzenie 

lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. NIK stwierdził, że 

dotychczasowe działania są obarczone błędem w zakresie braku profesjonalnej  

diagnostyki problemu przemocy. Zwrócił uwagę, że taka diagnostyka wymaga 

przeprowadzenia socjologicznych badań statystycznych z wykorzystaniem 

profesjonalnie skonstruowanych narzędzi badawczych i uwzględnieniem wskazań 

metodologicznych. Uważa, że jeśli zostanie przeprowadzona profesjonalnie 

diagnoza problemu przemocy to na tej podstawie będzie możliwość sporządzenia 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który będzie opierał się o dane 

profesjonalne i miarodajne i będzie mógł obejmować okres lat 5 lub 10 lat i być tylko  



 

 

ewaluowany i oceniany w zakresie jego realizacji. Z uwagi, że zadania z zakresu 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są zadaniem własnym gminy, a 

Zespół Interdyscyplinarny jest tylko jednym elementem, realizującym tylko część 

tych zadań. Uważa, że uzasadnionym byłoby, aby przeprowadzeniem 

profesjonalnych badań zajęła się firma zewnętrzna. Natomiast środki na realizację 

wymienionych działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie mogłyby 

zostać pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, co w 

ocenie NIK jest szczególnie uzasadnione, ze względu na fakt, że alkoholizm jest 

głównym czynnikiem ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie. Poprosił o 

podjęcie uchwały zobowiązującej do wyłonienia podmiotu zewnętrznego do 

opracowania badań w zakresu diagnozy problemu przemocy w rodzinie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że pismo zostanie 

przekazane na posiedzenia komisji.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że w tym temacie spotkał się z 

przedstawicielami zespołu zna temat. Natomiast obecnie rozważane są dwie 

możliwości poprzez przekazanie środków z funduszu alkoholowego lub poprzez 

przekazanie środków do GOPS, który zleci opracowanie takich badań  

 

Pkt.36.  

Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  DD..  GGoossłłaawwsskkaa  oo  ggooddzziinniiee  11772200  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  

XXXXVVIIII  SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    

  

  

  

  
 


