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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji z dnia 22.11.2016r. 

     /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu  

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

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

      odbytej w dniu 22 listopada 2016. 

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

  5. Zapytania do zaproszonych gości. 

  6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

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

  8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w 

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

      finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck. 

  9. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

      2017-2024 Gminy Kłobuck.  

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

      Przemocy w Rodzinie na rok 2017. 

12. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i  

      odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

      wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  

      psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  

      zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania. 

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

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w  

      trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz  

      dotychczasowych najemców.  

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie  

      służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.  

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa  

      nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny. 

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

       nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele  

       publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego. 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXX/2016r Rady Miejskiej w 

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

      zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

      gminy Kłobuck. 

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

     zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Biała, obręb Biała  

     Górna. 

20. Interpelacje i zapytania radnych 

21. Wolne wnioski i oświadczenia 

22. Sprawy różne  

23. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  
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Proponowany porządek obrad Sesji: (po poprawkach)  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Wręczenie nagród  

  4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji z dnia 22.11.2016r. 

     /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu  

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

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

      odbytej w dniu 22 listopada 2016. 

  5. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

  6. Zapytania do zaproszonych gości. 

  7. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

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

  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w 

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

      finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck. 

10. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

      2017-2024 Gminy Kłobuck.  

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

      Przemocy w Rodzinie na rok 2017. 

13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i  

      odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

      wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  

      psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  

      zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania. 

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

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w  

      trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz  

      dotychczasowych najemców.  

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie  

      służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.  

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa  

      nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

       nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele  

       publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXX/2016r Rady Miejskiej w 

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

      zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

      gminy Kłobuck. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016r Rady Miejskiej  

      w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  

      lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na  

      okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

21. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r. 

22. Interpelacje i zapytania radnych 

23. Wolne wnioski i oświadczenia 

24. Sprawy różne  

25. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  

 

Ad. 1.  

Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

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

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 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 wprowadzenie do porządku obrad sesji: 

- punktu wręczenie Pucharów dla mistrzów i wicemistrzów świata za wybitne  

  osiągnięcia sportowe.  

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016r Rady Miejskiej w 

  Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub  

  wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres  

  3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.  

  oraz o wycofanie z porządku obrad sesji:  

- projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

  zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Biała, obręb Biała  

  Górna. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła o wprowadzenie do  

porządku obrad sesji punktu.  

- Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu wręczenie pucharów  

głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

punkt został wprowadzony jako pkt 3 porządku obrad. 
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Za wycofaniem z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

miejscowości Biała, obręb Biała Górna głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych 

nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Projekt został wycofany 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 242/XXVII/2016r Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości 

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

najemców lub dzierżawców głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 

osoba wstrzymała się od głosu. 

Projekt uchwały został wprowadzony i będzie procedowany w pkt. 20 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 2017r głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej zostało wprowadzona jako punkt 21   

 

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

zgłoszonymi poprawkami głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

 

Pkt. 3 

Wręczenie pucharów za osiągnięcia sportowe  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – podziękował srebrnym i złotym medalistom świata za 

sportowe osiągnięcia na arenie międzynarodowej. 

 

Srebrnym medalistom Pucharu świata z Budapesztu w dyscyplinie Tekwondo  

1. Kindze Kontar, 

2. Zuzannie Tomczyk, 

3. Patrycji Drabczyk. 

 

Mistrzom świata w tańcach latynoamerykańskich 

 

1. Magdalenie Dederko, 

2. Kacprowi Pawłowskiemu. 
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Pkt. 4   

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji z dnia 22.11.2016r. 

 

Za przyjęciem protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobuck głosowało 

21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

Pkt.5. 

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o bieżących sprawach Gminy 

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/.  

 

Radny A. Sękiewicz – poprosił o więcej informacji odnośnie podpisanej umowy w 

dniu 12.12.2016r o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kłobuck prawa 

użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 1,241 ha 

stanowiącej część pasa drogowego ul. Kolejowej. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przekazane gminie prawo użytkowania 

wieczystego do nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 1,241 ha dotyczy całego 

pasa drogowego ul. Kolejowej. Natomiast w dniu dzisiejszym będzie procedowany 

projekt uchwały w sprawie przejęcie tego gruntu od Skarbu Państwa na własność 

Gminy Kłobuck.  

 

Radny M. Wożniak – poprosił o przekazanie wydanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 

odcinka drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Biała ul. 

Jasnogórska.  

 

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

gospodarki przestrzennej zapytał, jaki będzie koszt dokumentacji i jaka firma została 

wyłoniona w powtórnie przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym do wykonania 

dokumentacji projektowej planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

przy ul. Górniczej i Wojska Polskiego w Kłobucku. W zakresie informacji z Wydziału 

GOR zapytał, czy burmistrz wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kłobucku dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

polegającego na budowie hali wraz z infrastrukturą techniczną do produkcji 

betonowej kostki brukowej zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Górniczej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przed wydaniem decyzji wystąpiono o 

opinię do dwóch wymienionych instytucji. 
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Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska- odpowiedziała, że plany zagospodarowania 

przestrzennego zostaną opracowane dla dwóch zadań pierwszy plan 

zagospodarowania zostanie opracowany za kwotę 14.000,00zł., a drugi za 8.000,00zł  

 

Radny J. Soluch – w nawiązaniu do informacji z Wydziału GOR zwrócił uwagę na 

bardzo niski procent odebranych przez PZOM Strach odpadów segregowanych w 

stosunku do odebranych odpadów zmieszanych, zapytał jak przedstawia się 

procentowa ilość odebranych odpadów zmieszanych z ilością odpadów 

segregowanych na terenie gmin ościennych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie analizowana jest ilość odbieranych 

odpadów w poszczególnych gminach. Zaznaczył, że odebrane opady zmieszane 

segregowane są w zakładzie przez firmę, ponieważ gminę interesuje uzyskanie 

konkretnego efektu segregowania odpadów nie tylko w sposób, jaki robią 

mieszkańcy. Natomiast wskazany wynik dotyczy tylko wywiezionych odpadów, a 

nie raportu wyniku segregacji odpadów.  

 

Radny Z. Bełtowski – dodał, że z własnych obserwacji wie, że wszystkie odbierane 

odpady są zbierane do jednego samochodu i są segregowana na miejscu w zakładzie.  

Przytoczył przykład gminy Mykanów, gdzie każda frakcja segregowanych odpadów 

już przez mieszkańca odbierana jest w innym dniu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – sprostował, że w naszej gminie również odpady 

segregowane w workach są odbierane w innym dniu niż odpady zmieszane i na tej 

podstawie firma podaje wartość odebranych odpadów segregowanych. 

 

Radna M. Wojtysek - zapytał, na kiedy zostało wyznaczone zakończenie realizacji 

etapu projektowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. B. Prusa i ul. 

Witosa w Łobodnie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że całkowite zakończenie tego projektu 

zostało zaplanowane na początku przyszłego roku. 

 

Pkt. 6.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poprosił Dyrektora ZOZ o interwencję, aby po 

zakończeniu prac związanych z rozbudową szpitala został naprawiony przez firmę 

wjazd na teren szpitala od ul. 11 listopada, którego nawierzchnia została zniszczona 

przez wjeżdżające samochody ciężarowe.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w ramach planowanej przebudowy 

drogi wojewódzkiej Nr 492 zaplanowana została również przebudowa parkingu. 
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Zaznaczył, że z Dyrektorem ZOZ również prowadzone są rozmowy na temat 

wspólnej budowy istniejącego chodnika w ul. Wyszyńskiego przy szpitalu z uwagi 

na przecinające się granice własności.  

 

Radny M. Woźniak – podziękował za wykonaną wycinkę drzew przy drogach 

powiatowych w Białej. Zapytał, czy w budżecie przyszłorocznym zaplanowane 

zostało usunięcie istniejących korzeni pni drzew.   

 

Członek Zarządu K. Nowak – odpowiedział, że w najbliższym czasie przez służby 

powiatowe zostaną usunięte pozostawione korzenie pni drzew.  

 

Radny A. Tokarz- zapytał, czy w związku z rozbudową szpitala podjęte zostały 

rozmowy w celu budowy nowych miejsc parkingowych, ponieważ od dłuższego 

czasu można zaobserwować dramatyczną sytuację związaną z brakiem miejsc do 

parkowania szczególnie na ul. Wyszyńskiego. Zwrócił uwagę, że po rozpoczęciu 

przez ZOZ rozbudowy szpitala nie zadbano o zabezpieczenie zastępczych miejsc 

parkingowych. Dlatego też cały ciężar w kwestii parkowania dla petentów ZOZ, 

Starostwa i innych instytucji przejęty został przez tych mieszkańców, na których 

terenie odbywa się nielegalnie parkowane, co związane jest z niszczeniem dróg 

dojazdowych jak i brakiem możliwości wyjazdu i wjazdu do garaży.  

 

Członek Zarządu K. Nowak – odpowiedział, że z brakiem miejsc parkingowych 

borykamy się od wielu lat. Przypomniał, że została opracowana koncepcja budowy 

parkingu podziemnego za DH „Merkury”, który rozwiązałby problem parkowania 

pojazdów w centrum miasta. Zapytał czy przez gminę rozważana jest możliwość 

wprowadzenia płatnej strefy parkingowej na terenie miasta z uwagi, że minęło 5 lat 

od chwili oddania Rynku Jana Pawła II w Kłobucku.  

Zaznaczył, że będą trudności z utworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych, 

ponieważ musi się to odbyć kosztem jakiegoś terenu, a zazwyczaj odbywało się to 

kosztem trawników. Dlatego też należy zastanowić się, w jaki sposób rozwiązać ten 

problem czy iść w kierunku bardzo drogiego rozwiązania poprzez budowę 

poziemnego parkingu czy kosztem terenów zielonych. Podejrzewa, że również  

przebudowa ulicy 11 Listopada nie rozwiążę istniejącego problemu, a może być 

nawet gorzej, z uwagi na fakt, że radykalnie zostanie zmniejszona ilość miejsc 

parkingowych, ponieważ  miejsca parkingowe zostaną utworzone równolegle do osi 

jezdni.  

 

Radny M. Wojtysek – zapytał, Dyrektora ZOZ o plany odnośnie rozwoju szpitala w 

Kłobucku i w Krzepicach.  

 

Dyrektor ZOZ J. Matuszczyk - odpowiedziała, że na utworzenie nowych oddziałów 

musi być miejsce, a szpital w Kłobucku i w Krzepicach zlokalizowane są w samym 

centrum miast, więc nie mamy możliwości utworzenia innych oddziałów, ponieważ 
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utworzenie jakiegokolwiek oddziału wiążę się z budową. Natomiast od lipca br na 

każdą inwestycję musi być uzyskana zgoda Urzędu Wojewódzkiego z uwagi, że 

każda nowa działalność medyczno- lecznicza musi być wpisana do mapy potrzeb 

zdrowotnych, ponieważ wówczas zostanie uzyskana zgoda na pozyskanie środków 

publicznych. Na dzień dzisiejszy opracowane mapy potrzeb nie przewidują żadnej 

nowej inwestycji na terenie Powiatu Kłobuckiego. Zwróciła uwagę, że w szpitalu w 

Krzepicach został przygotowany oddział geriatryczny. Niemniej jednak na decyzję 

NFZ dot. rozpisania konkursu na zakontraktowanie oddziału geriatrycznego 

musimy czekać do czasu opublikowania w marcu sieci szpitali. Natomiast, jeśli NFZ 

nie będzie zainteresowany utworzeniem Oddziału Geriatrycznego wówczas zostanie 

rozważona możliwość przekształcenia tego oddziału na Zakład opiekuńczo 

leczniczy z uwagi, że na terenie całego powiatu nie ma żadnych domów opieki 

społecznej, a wówczas zostałby rozwiązany problem z pacjentami przewlekle 

chorującymi leżącymi na oddziale chorób wewnętrznym. Zwróciła uwagę, że na 

dzień dzisiejszy nie wiemy jak będzie wyglądał nowy system ochrony zdrowia po 

zmianach Ministerstwa Zdrowia.  

 

Członek Zarządu K. Nowak – przyznał, że na terenie Powiatu Kłobuckiego nie ma 

żadnego Domu Pomocy Społecznej niemniej jednak należy mieć nadzieję, że problem 

tych osób zostanie rozwiązany. Poinformował o prowadzonych rozmowach ze 

Stowarzyszeniem prowadzącym DPS, które są zainteresowane zakupem szkoły w 

Natolinie z przeznaczeniem na DPS dla około 150 osób. Natomiast na dzień 

dzisiejszy nie wiemy czy to będzie obiekt o charakterze publicznym czy 

komercyjnym.  

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do miejsc parkingowych uważa, że problem 

związany z brakiem miejsc parkingowy nie powinien być tylko problemem gminy 

Zwrócił uwagę, że z istniejącego parkingu w obrębie Rynku Jana Pawła II w 

Kłobucku korzystają głównie pracownicy Starostwa i Urzędu Skarbowego, przez co 

uniemożliwione jest skorzystanie z miejsca parkingowego innym osobom. Dlatego 

też uważa, że w kierunku zwiększenia miejsc parkingowych powinny zostać podjęte 

wspólne działania przez gminę, Starostwo i Urząd Skarbowy takie, aby w pobliżu 

Starostwa został wyznaczony parking strikte przeznaczony dla pracowników 

Starostwa i Urzędu Skarbowego. 

 

Członek Zarządu K. Nowak – uznał propozycję za zasadną, uważa, że należy 

rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania. Zwrócił uwagę, że przez Starostwo 

rozważana jest możliwość wynajęcia dla pracowników Starostwa części parkingu za 

DH. Merkury jak również poprzez zagospodarowanie terenu za garażami.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do wyznaczenia płatnej strefy parkingowej 

na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku odpowiedział, że z uwagi na brak przełożenia 

ekonomicznego nie widzi możliwości wprowadzenia płatnej strefy parkingowej, 
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ponieważ koszty budowy parkingu były zaliczone do kosztów kwalifikowanych i 

dzisiaj zachodziłaby konieczność dokonania zwrotu podatku Vat jak również 

zakupu urządzenia za kwotę 100.000,00zł i zatrudnienia dodatkowej osoby. 

Przyznał, że problem z parkowaniem występuje w dni targowe w środy i soboty ale 

ma nadzieję że zostanie on rozwiązany po przebudowie targowiska miejskiego, na 

którym został zaprojektowany parking ogólnodostępny, z którego będą mogli 

korzystać pracownicy wszelkich instytucji w dni kiedy nie będzie czynne targowisko 

miejskie.  

 

Radna B. Błaszczykowska – zapytała, czy dyrekcja ZOZ w Kłobucku planuje 

przeprowadzenie remontu placu przed Pogotowiem i Sanepidem. 

 

Dyrektor ZOZ J. Matuszczyk - odpowiedziała, że na przyszły rok zostało 

zaplanowane docieplenie budynku i wykonanie parkingu przy ul. Staszica w 

Kłobucku. Inwestycji została oszacowana na kwotę 850.000,00zł. planowane 

zakończenie inwestycji na grudzień 2017r .  

 

Radna D. Kasprzyk – zapytała czy w planach ZOZ jest tworzenie placówek tzw. 

domów pobytu dziennego dla osób starszych.  

 

Członek Zarządu K. Nowak – odpowiedział, że ogłoszony dwa lata temu Program 

Senior Wigor umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości 250.000,00zł na 

adaptacje obiektu na Klub Seniora Wigor lub Dom Seniora Wigor. W Klubie Seniora 

Wigor mogłoby przebywać 15 pensjonariuszy przez 5 godzin dziennie, a w Domu 

Seniora Wigor granicach 30 osób przez 8 godzin. Koszt pensjonariusza 

przebywającego w takim obiekcie wynosi 600,00zł. Obiekty mogłyby być 

prowadzone przez powiaty, gminy i stowarzyszenia. Starostwo Powiatowe 

wystąpiło z wnioskiem o uruchomienie takiego obiektu na terenie Waleńczowa. W 

związku z powyższym wystąpiono do GOPS o wskazanie osób, które mogłoby z 

tego skorzystać. Z uwagi, że z całego Powiatu Kłobuckiego zgłoszonych zostało 

tylko 6 osób zrezygnowano z tego przedsięwzięcia. Niemniej jednak propozycja 

zostanie ponownie rozważona z uwagi na napływające sygnały z działającego na 

terenie powiatu Związku Emerytów i Rencistów, które świadczą o czymś innym. 

Zwrócił uwagę, że problem może wynikać z faktu częściowego finansowania 1/3 

kosztów pobytu pensjonariusza spoczywałaby na GOPS. Zaznaczył, że z 

perspektywy logistycznej najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby taki obiekt powstał 

na terenie miasta, ponieważ zostałaby rozwiązana kwestia dowozu tych osób.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – zapytał, czy w zaplanowanej przebudowie 

placu przy Pogotowiu zostało uwzględnione wyznaczenie dodatkowego przejścia 

dla pieszych naprzeciw apteki.  
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Dyrektor ZOZ J. Matuszczyk- odpowiedziała, że wyznaczenie dodatkowego 

przejścia dla pieszych nie zostało uwzględnione z uwagi, że jest to droga 

wojewódzka.  

 

Członek Zarządu K. Nowak - wyjaśnił, że według obowiązujących przepisów 

między przejściami dla pieszych musi być zachowana, co najmniej 100m odległość.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – zapytała, kiedy zostało wystosowane do 

GOPS pismo odnośnie wytypowania osób mogących skorzystać z pobytu w Klubie 

Seniora Wigor.  

 

Członek Zarządu K. Nowak – odpowiedział, że pismo zostało wystosowane dwa lata 

temu. W imieniu Zarządu Powiatu Kłobuckiego przekazał życzenia Noworoczne.  

 

Pkt.7.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 5 J. Piec – poprosił o interwencję w stosunku do 

właściciela trzech groźnych psów na posesji przy ul. Słowackiego, które zagrażają 

bezpieczeństwu mieszkańców osiedla.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że informacja zostanie przekazany 

Dyrektorowi ZDiGK celem podjęcia działań. 

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – podziękował Burmistrzowi za 

zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz za zlecenie 

wykonania projektu placu zabaw. W imieniu mieszkańców zapytał, czy prawdą jest, 

że od stycznia na stanowisko kierownika nowego wydziału zostanie powołana pani 

S. Piątkowska.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że odnośnie powołania na stanowisko 

kierownika nowego wydziału odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

 

Mieszkaniec Kłobucka W. Grot – zwrócił uwagę na stawiane od 10 lat utrudnienia w 

rozwiązaniu jego problemu. 

 

Mieszkaniec Łobodna K. Olawa – poinformował, że od 7 lat wraz z żoną zajmuje się 

prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w Częstochowie. Z uwagi na 

planowane otwarcie drugiego punktu ich zainteresowanie wzbudziła informacja o 

możliwości wynajęcia lokalu o pow. 13m2 na krytej pływalni w Kłobucku. Podjęcie 

decyzji związanej z wynajęciem lokalu wiązało się z zatrudnieniem pracownika. 

Fizycznie lokal podnajmowany jest od jesieni, a od października została zatrudniona 

mieszkanka Łobodna na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, która miała 
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podjąć pracę w lokalu w Kłobucku od 2 stycznia 2017r. Ponadto poza zatrudnieniem 

pracownika i jego przeszkoleniem zachodziła konieczność wyposażenia stanowiska 

pracy poprzez zakup mebli, komputera i urządzeń drukujących, a w ostatnim 

tygodniu zostały rozpoczęte prace remontowe w przedmiotowym lokalu. Natomiast 

przed dostarczeniem mebli i wymianą zamków skontaktował się z OSiR odnośnie 

wymogów związanych z zabezpieczeniem lokalu. Wówczas dowiedział się o 

niejasnościach związane z dalszym wynajmem lokalu i, że sprawa została usunięta z 

porządku obrad sesji. Natomiast od swoich klientów dowiedział się, że jeden z 

radnych prowadzi taką sama działalność jak oni, a po rozmowach z osobami z 

branży ubezpieczeniowej było już oczywiste, o kogo chodzi. Uważa, że radny 

wystraszył się konkurencji i postanowił wykorzystać swoje możliwości. Niemniej 

jednak to zachowanie było nieetyczne, ponieważ osoba otrzymująca mandat radnego 

powinna dbać przede wszystkim o dobro mieszkańców danego regionu, a 

utworzenie nowego miejsca pracy powinno być wartością nadrzędną niż interes 

pojedynczej osoby. Ponadto dla lokalnej społeczności zasady wolnej konkurencji w 

branży ubezpieczeniowej na pewno przełożyłyby się na cenę i jakość świadczonych 

usług.  

 

Radny T. Wałęga – poinformował, że nie zna przedmówcy, a osobiście byłby jak 

najdalej od wykorzystywania swojej pozycji radnego do takich celów. Wyjaśnił, że na 

posiedzeniu komisji odniósł się do tego, że w jego odczuciu stworzenie punktu usług 

finansowych na obiekcie pływalni nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ uważa, 

że na terenie pływalni, powinny być prowadzone usługi związane z rekreacją czy 

zdrowiem np.(gabinet masażu). Poprosił, aby przedmówca nie przekłamywał 

faktów, że wykorzystuje swoją funkcję, co jest niezgodne z prawdą i zachęcił do 

zapoznania się z ofertą wolnych do wynajęcia lokali w Kłobucku. Zaznaczył, że w 

ubezpieczeniach pracuje od 1999r, więc po tylu latach pracy nie musiałby obawiać 

się konkurencji. 

 

Mieszkaniec Łobodna K. Olawa – zapytał, ile nowych miejsc pracy stworzył w 

swojej branży ubezpieczeniowej. 

 

Radny T. Wałęga – odpowiedział, że w tym przypadku nie jest to aż na tyle istotne, a 

istotne jest to, że nie chciałby, aby w bibliotece obywały się zajęcia sportowe, a na 

terenie OSiR konkursy poetyckie. Natomiast chciałby, aby te placówki były 

wykorzystywane do tego, do czego zostały przeznaczone.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – wyjaśniła, że projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych 

najemców nie został wycofany z porządku obrad sesji.  
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Radny W. Dominik – uzupełnił, że sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji 

Zagospodarowania Przestrzennego z uwagi na nieobecność Dyrektora OSiR na 

posiedzeniu komisji i brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zgłaszane 

wątpliwości Komisja jednogłośnie wstrzymała się z wypracowaniem opinii do 

projektu uchwały do czasu uzyskania wyjaśnień na zgłaszane wątpliwości 

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – zapytała jak przedstawiają się sprawy dotyczące 

przebudowy drogi wojewódzkich Nr 491 i Nr 492 i budowy ronda w Łobodnie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zgodnie z przyjętym przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich harmonogramem projekt został w terminie złożony do 

zaopiniowania. Natomiast po zaopiniowaniu w miesiącu styczniu zostanie złożony 

wniosek o dofinansowanie.   

 

Sołtys z Łobodna B. Ziętal – zapytała, czy projekt zostanie poddany konsultacjom 

społecznym. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że projekt był wyłożony do publicznego 

wglądu, więc każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się z fragmentem 

projektu dotyczącym konkretnie jego posesji. Przyznał, że były zarzuty, że nie 

zostały poinformowane osoby, że nie mają wjazdów, ale wystarczyło uczestniczyć w 

spotkaniach, gdzie informacje dotyczące zjazdów były przekazywane. Zaznaczył, że 

taka informacja była umieszczona w prasie i na stronie internetowej urzędu były 

również przygotowane ulotki i plakaty. Zwrócił uwagę, że na tym etapie, kiedy 

projekt został zakończony nie jest możliwa zmiana projektu.  

 

Radny Z. Bełtowski – uważa, że powinno być zorganizowane spotkanie, aby każdy 

mieszkaniec mógł zobaczyć, co zostanie zmienione, jakie grunty zostaną zabrane pod 

budowę ronda w Białej. Przytoczył przykład budowy ronda w Białej jak 

nieprawidłowo zostały wymierzone grunty w wyniku, czego powstało wiele 

niejasności. Zaznaczył, że z posiadanych informacji wie, że projekt nie może być 

zamknięty z uwagi, że nie została przeprowadzona aktualizacja gruntów w Białej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że projekt budowy ronda był wyłożony do 

wglądu na zebraniu wiejskim i każdy miał możliwość wglądu. Wyjaśnił, że przez 

geodetów zostały wyznaczone granice opracowania, a nie przebiegów chodników, 

których przebieg w projekcie wyznaczony został wzdłuż granic, co powinno być 

wyznacznikiem. Przyznał, że jest wiele osób, które twierdzą, że chodniki za bardzo 

wchodzą w działki ale różnica polega na tym, że czym innym jest wyznaczenie  

obszar zabudowy, a czym innym jest fizyczne  wbudowanie elementów 

infrastruktury drogowej. Gospodarzem tej inwestycji jest ZDW w Katowicach, a 

gmina może jedynie interweniować w sprawy, na które ma wpływ. Zaznaczył, że na 

dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło w projekcie planu z koncepcją wyłożoną na 
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zebraniu w Białej. Niemniej jednak przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

będzie jeszcze istniała możliwość dopracowania projektu końcowego, gdyż nie został 

on jeszcze zakończony w kwestii technicznej i technologicznej.  

 

Pkt.8.  

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

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że z uwagi na fakt, że w dniu wczorajszym 

wpłynął wniosek dot. braku środków na wydatki w zakresie planu dot. stypendiów 

dla uczniów w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie Rozdz.85415 

Pomoc materialna dla uczniów, poprosiła o przyjęcie autopoprawki poprzez  zdjęcie 

ze składek na ubezpieczenie społeczne w zakresie Rozdz. Gimnazjum na  pomoc 

materialno socjalną dla uczniów kwoty w wysokości 20.000,00 zł § 3240 stypendia 

dla uczniów. Jeśli chodzi o cały projekt uchwały dotyczy przede wszystkim zmian 

porządkujących i zmniejszających plan na tych zadaniach projektowych i innych, 

gdzie część płatności przechodzi na rok przyszły. Zwiększenie planu dot. 

gimnazjów, gdzie po wprowadzonej autopoprawce byłoby 80.000,00 zł z 

przeznaczeniem 60.000,00 zł na wynagrodzenia i 20.000,00 zł na składki na 

ubezpieczenie społeczne. Natomiast, jeśli chodzi o całość wydatków projekt uchwały 

obejmuje zmniejszenie na kwotę 139.000,00 zł.  

 

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

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

uchwały. 

 

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

głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 252/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-

2024 Gminy Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że powody i przyczyny przygotowania tego 

projektu uchwały zawarte zostały w Załączniku Nr 2 Objaśnienia. Złożyła 

autopoprawkę dot. poprawy zapisu w pkt 1 lit. b – Wydatki majątkowe „Projekt 

przebudowy ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie” a nie w Kłobucku. Zmiany dotyczą 

wymienionych zadań w zakresie Strategii Rozwoju Gminy, które przechodzą na rok 

przyszły, jeśli chodzi o płatności tj. projektu oświetlenia ul. Kołłątaja, przebudowy ul. 

Prusa i ul. Witosa w Łobodnie, jeśli chodzi o dokumentację Lokalnego Programu 

Rewitalizacji oraz dokumentacji w zakresie targowiska miejskiego. 
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Przewodniczący Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

/Za – głosowało 12 osób, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od 

głosowania/.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck głosowało 15 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 253/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 10.  

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniała, że projekt budżetu Gminy Kłobuck na rok 

2017 był omawiany wielokrotnie na komisjach. Poinformowała, że w porównaniu do 

roku ubiegłego dochody budżetowe i wydatki wzrosły o 28%. Natomiast łącznie 

wydatki w stosunku do poprzednio uchwalonego planu budżetu wzrosły aż o 34%.  

Wydatki inwestycyjne w zakresie procentowym są mniejsze niż w latach 

poprzednich, ale jeśli chodzi o kwotę, są dość istotne i wynoszą 13.469.818,00 zł. 

Ponadto jest to blisko 6.000.000,00 zł więcej niż w roku poprzednim w planie budżetu, 

przy czym też jest niebagatelna kwota wydatków finansowanych z udziałem 

środków unijnych, jest to blisko 8.000.000 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 

3.500.000,00 zł, przy czym należy pamiętać, że w tym deficycie ogromną rolę 

odgrywa spłata pożyczek i kredytów blisko 2.000.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu 

w wysokości 4.800.000,00 zł. Są to podstawowe kwoty, które determinują 

finansowanie deficytu. Zadłużenie gminy po spłatach tego roku maleje. Niemniej 

jednak trudno wskazać, jakie gmina osiągnie zadłużenie w roku przyszłym, 

ponieważ będzie się ono wiązało również z koniecznymi inwestycjami, które jeszcze 

na ten moment nie są wprowadzone do planu budżetu.  

 

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

J. Soluch powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 

rok. 

/Za głosowało 13 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było/ 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że z Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach, Zespół w Częstochowie wpłynęły trzy 

pozytywnie zaopiniowane uchwały takie jak: 

-Nr 4200/VI/147/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka  

 projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami  

 informacyjnymi. 
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-Nr 4200/VI/151/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka  

 projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024. 

-Nr 4200/VI/142/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  

 przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Miasta Kłobuck. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2017 

/Za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od 

głosowania/. 

 

Radny W. Dominik uważa, że cała złożona skomplikowana procedura uchwalenia 

budżetu traci sens, bo pod głosowanie poddawany jest inny dokument. 

- poprosił o podanie w przybliżeniu kwoty aktualnego zadłużenia oraz planowanego 

  zadłużenia w roku 2017r. 

- zapytał, czy na wskazany 34% wzrost wydatków ma wpływ Programu 500 Plus, jak  

   również z zmiany najniższego wynagrodzenia dla pracowników, które wchodzi  

   od stycznia 2017r.  

- w nawiązaniu do wynagrodzeń i pochodnych, które rosną o 13,26%, a płace,  

   zgodnie ze zmianami płacy minimalnej o 8%. Różnica między wzrostem płac  

   minimalnych, a wzrostem wydatków na płace i pochodne wynosi 5%.  

   Zapytał, z czego wynika ta różnica. 

- zapytał, czy na 250% wzrost dochodu z realizacją zadań administracji ma związek  

   Program 500Plus.  

-  poprosił o bardziej rzeczowe wyjaśnienie struktury znaczących wzrostów,  

   skoro budżet jeśli chodzi o wydatki jest o 20.000.000,00 zł wyższy niż był rok 

   temu.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – zaproponowała omówienie zadłużenia w następnym punkcie 

dot. WPF, gdzie zostały przeliczone spłaty. Zaznaczyła, że przy zaciągniętym w 

całości kwoty 4.700.000,00zł kredytu wynikowo na koniec przyszłego roku byłoby 

blisko 14.700.000,00 zł, ponieważ na koniec roku przewidywane jest zadłużenie w 

wysokości 10.028.000,00 zł. Natomiast, jeśli chodzi o wzrosty dotyczące budżetu tego 

roku przyznała, że pokaźna kwota blisko 15.000.000,00 zł nie tylko dotyczy 

Programu 500Plus, ale również wspieranie rodzin, co zostało wskazane w dziale 855 

Rodzina. Kolejny wzrost wskazany został w dziale oświata i wychowanie i dotyczy 

wydatków bieżących na płace i pochodne, gdzie zostały zabezpieczone środki na 

podwyżki dla pracowników obsługi w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 

5% od połowy roku, czyli od 1 lipca i na inflacyjne podwyższenie płac nauczycieli o 

1,3% w skali całego roku. Zaznaczyła, że płace i pochodne są trochę 

nieporównywalne do budżetu poprzedniego roku, bo w zakresie subwencji 

oświatowej przynajmniej w tej wersji projektu budżetu państwa, z uwagi na 

otrzymane środki w subwencji na zerówkowiczów. Natomiast w roku ubiegłym 
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zerówkowicze byli liczeni jako przedszkolaki i dotacje dostawaliśmy w ciągu roku. 

Natomiast przy planowaniu gmina nie może liczyć na dotację, które dostajemy od 

Wojewody, jeśli Wojewoda nie przyśle informacji, że taką dotację gmina otrzyma. W 

związku z tym, jeśli chodzi o koszty utrzymania wszyscy zerówkowicze, są w planie 

tego budżetu zaraz na początku roku, a nie jak było w roku ubiegłym w koszty płac i 

pochodnych wchodziły dopiero po otrzymaniu dotacji Wojewody. Natomiast, jeśli 

chodzi o wydatki bieżące i majątkowe poinformowała, że jest liczona nowa jednostka 

budżetowa do funkcjonowania planowana od września roku 2017 gdzie planowane 

są płace i pochodne z finansowaniem części z udziałów środków unijnych. Dotyczy 

to funkcjonowania żłobka po przebudowie. Ponadto jeszcze w płacach i pochodnych 

są projekty tzw. miękkie, które będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w zakresie Kapitału Ludzkiego. Ponadto został złożony drugi wniosek w 

zakresie „Nowa jakość GOPS-u”, gdzie część płac i pochodnych wchodzi do 

projektów. Niemniej jednak gdyby projekty nie dostały dofinansowania wówczas 

zostanie zmniejszony plan po stronie przychodów i rozchodów. 

 

Radny A. Tokarz – złożył wniosek formalny o wprowadzenie poprawki do zapisu w 

projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na 2017 r. dot. wykreślenia z  

§ 10 pkt 1 lit. b tj. 

b) majątkowych 

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.  

  Z pozostawieniem bez zmian punktów 2,3,4 . 

Uzasadniając, że chodzi o prawo do dysponowania środkami finansowymi, jakie 

pozostają po przetargach, ponieważ uważa, że to rada powinna decydować o 

dalszym przeznaczeniu tych środków. Uważa, że dając upoważnienie Burmistrzowi 

będzie on działał legalnie w imieniu radnych, ale według własnego uznania. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że każda taka zmiana ma swoje plusy i 

minusy. Przyznał, że można ograniczyć działania Burmistrza do minimum. Niemniej 

jednak należy pamiętać, że wówczas przy każdej inwestycji, kiedy będzie zachodziła 

konieczność dołożenia drobnej kwoty wymagane będzie podjęcia uchwały na sesji 

Rady. Praktycznie sesje byłyby zwoływane, co tydzień. Rozumie, że ten wniosek 

miałby sens i uzasadnienie, gdyby były w ciągu roku budżetowego sytuacje, w 

których podjął decyzję o znacznym zwiększeniu środków na inwestycje poza radą, 

ale takich przypadków nie było. Dzisiaj Rada decyduje o wszystkich inwestycjach na 

rok 2017, a po przetargach i tak muszą być dokonywane zmiany w zależności od 

rozstrzygnięć, co dotyczy nawet małych inwestycji.  

 

Radny J. Kulej – uważa, że ten temat był już kilkakrotnie podnoszony i zapis 

pozostawał bez zmian. Teraz znowu wracamy do tego samego. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poddała pod głosowanie wniosek Radnego 

A. Tokarza, który proponuje, aby w § 10 pkt 1 wykreślić lit. b.  
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Pkt 1 brzmiałby następująco: 

„Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do: 

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków 

bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy” 

Pozostałe punkty pozostałyby bez zmian. 

/Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciwko głosowało 13 radnych, 4 radnych 

wstrzymało się od głosu/.  

Wniosek nie został przyjęty. 

 

Radny W. Dominik – dodał, że w uchwale budżetowej pojawił się nowy element, to 

są wydatki majątkowe na Miejski Ośrodek Kultury, między innymi na sprzęt 

nagłaśniający, scenę plenerową i remont sceny w MOK itd.. Poprosił o przybliżenie i 

bardziej dokładne wyjaśnienie tych kwot, gdyż pojawiają się one w dwóch 

miejscach, czy w sumie jest to 500.000,00 zł czy 600.000,00 zł. Zwrócił uwagę na 

drastyczny wzrost wydatków dot. dotacji podmiotowej tj.o 50% w stosunku do 

ubiegłego roku na Dni Kłobucka, gdzie było 80.000,00 zł, teraz jest 120.000,00 zł. jak 

również na 47,5% wzrost dotacji podmiotowej na całość działalności MOK gdzie jest 

961.300,00 zł, a było 652.000,00 zł. Zapytał czy wzrost związany jest ze wzrostem 

zatrudnienia w MOK-u, czy z dodatkowymi zadaniami dla tej instytucji.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że wszystkie argumenty, które Radny 

wymienił są przyczyną wzrostu dotacji do MOK. Poinformowała, że w dotacji 

podmiotowej zostały zabezpieczone projekty z dofinansowaniem środków 

zewnętrznych na remont sali widowiskowej. Łączna kwota projektu tj. 500.000 zł, ale 

w naszym budżecie, z uwagi na to, że zabezpieczamy tylko wkład własny MOK-u do 

projektu wykazana została kwota 100.000,00zł. Plus drugi projekt finansowany 

bezpośrednio z gminy w wysokości 500.000,00 zł czyli łącznie jest 600.000,00 zł 

związane z działalnością kulturalną i dot. zakupu wyposażenia w tym: zakup sceny, 

sprzętu elektronicznego dla tej działalności, przy czym 100.000,00 zł to był wkład 

własny gminy, a 400.000,00 zł dofinansowanie ze środków unijnych. W odniesieniu 

do Dni Kłobucka poinformowała, że Dni Kłobucka kosztowały nie 80.000,00 zł, tylko 

znacznie więcej. W związku z tym Burmistrz stara się zapewnić przynajmniej 

podstawową część środków związaną z organizacją Dni Kłobucka w takiej 

wysokości żeby można było mówić o średnich kosztach organizacji tej imprezy. W 

kwestii zatrudnienia w MOK poinformowała, że nastąpiło zwiększenie o 2 etaty. 

Ponadto w planie finansowym MOK-u ujęte zostały również imprezy, które są 

dofinansowywane w trakcie roku jak również imprezy związane z powitaniem 

Nowego Roku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że budżet jest bardzo ambitny, a skala 

środków przeznaczana na te wszystkie inwestycje jest tak duża, że zarówno urząd, 

jak i poszczególne wydziały będzie czekała ciężka praca, aby móc zrealizować 

wszystkie te plany, które są zapisane w tym budżecie dynamika pewnych działań 
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będzie dość szybka. Dzisiaj mamy zapisane w budżecie na inwestycje ponad 

13.000.000,00 zł . Natomiast, jeśli udałoby się wszystko zrealizować budżet może 

sięgnąć w końcu roku nawet kwoty 20.000.000,00 zł. Zaznaczył, że w historii gminy 

nie było takiego budżetu, oczywiście poza budową kanalizacji sanitarnej, która była 

inwestycją bardzo kosztowną. Poprosił wszystkich radnych o zatwierdzenie 

budżetu, bo nie jest to sprawa tylko burmistrza czy urzędu, ale nas wszystkich i całej 

gminy, a te inwestycje dotyczą właśnie całej gminy. Podziękował również za obecny 

budżet, który udało się w większości zrealizować. Natomiast te inwestycje, które nie 

były możliwe do skończenia a były zaplanowane jeszcze w starym roku zostaną 

zakończone w tym roku.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017 

wraz z załącznikami głosowało 19 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 254/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 28.12.2016r.  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 

Gminy Kłobuck.  

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że gdyby planowane zadłużenie w zakresie 

przyszłego roku i istniejące zostało spłacone w ratach planowanych, to dług zostanie 

wyzerowany w roku 2024. Poinformowała, że w dniu dzisiejszym radnym została 

przekazana autopoprawka dot. wieloletniej prognozy finansowej w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich. W której wprowadzone zostały dwie drobne zmiany, 

które zostały zgłoszone przez Kierownika Wydziału GPN dot. 2 zadań w zakresie 

planów zagospodarowania przestrzennego: 

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w  

  Kłobucku w rejonie ulic: Górniczej i Drukarskiej; 

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w  

  Kłobucku w rejonie ulic: Górniczej i Wojska Polskiego.  

Z uwagi, że są to zadania wieloletnie, nie ma możliwości podpisania umowy 2letniej 

do czasu aż te zadania nie zostaną zaakceptowane w przedsięwzięciach wieloletnich.  

W Załączniku Nr 2 na str. 7 w kolumnie 11.3.1. zaproponowana została zmiana 

kwoty przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących w roku 2017 do 

kwoty 721.489,00 zł i w roku 2018 do kwoty 399.518,00 zł. Zwróciła uwagę, że jeśli 

chodzi o spłatę zadłużenia gmina osiąga w miarę dobre wskaźniki, średnia spłata 

planowana i faktyczna na rok to kwota. 2.000.000,00 zł , które rokują, że w miarę 

potrzeby gmina może się zadłużyć. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch powiedział, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z 

wniesioną autopoprawką dot. wprowadzenia 2 zadań, tj: 

- projekt zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w  

 rejonie ulic: Górniczej i Drukarskiej ; 

- plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w  

 rejonie ulic: Górniczej i Wojska Polskiego  

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

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do dwóch pierwszych punktów: 

1. Aktywna integracja powiatu kłobuckiego – Integracja osób i grup zagrożonych 

    wykluczeniem społecznym, 

2. Kłobuck przyjazny rodzicom - zwiększenie możliwości wejścia i powrotu na rynek 

    pracy rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Zapytał, czy to są  

    projekty miękkie i czy te wydatki będą finansowane z udziałem środków  

    zewnętrznych i w jakim procencie  

W nawiązaniu do wydatków majątkowych. Zwrócił uwagę, że w przedstawionej w 

informacji Burmistrz poinformował, że odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące 

inwestycji pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 ul. Strażackiej w Białej i 

Kopcu ”. Podana została precyzyjna kwota 3.375.000,00 zł w rozbiciu na 2 lata: 2017r. - 

1.075.000 zł i 2018r. - 2.300.000 zł. Zapytał, na jakiej podstawie została oszacowana 

kwota skoro nie ma jeszcze projektu i nie ma kosztorysu. Podobne pytanie dotyczyło 

kompleksowej adaptacji w wydzielonej części budynku SP Nr 1 na potrzeby 

funkcjonowania żłobka, gdzie również nie ma jeszcze projektu i kosztorysu a została 

wskazana kwota 170.804,00 zł.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że gmina na żłobek otrzymała już 

dofinansowanie. Kosztorys wstępny potrzebny był już do wniosku z uwagi na to, że 

trzeba było podać koszty adaptacji i koszty utrzymania. We wniosku o 

dofinansowanie oprócz samej adaptacji technicznej i budowlanej są też zapisane 

środki związane z jego funkcjonowaniem. W odniesieniu do ul. Strażackiej, wyjaśnił, 

że podana kwota wynika z wykonanego kosztorysu przez firmę, przez którą 

wykonane zostało badanie podłoża tej drogi. Dzisiaj można powiedzieć, że projekt 

będzie dużo tańszy, bo mamy podstawy do założeń projektowych z uwagi, że mamy 

już wstępny kosztorys. Natomiast założenia ustalone na wstępnym spotkaniu będą 

go weryfikować. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedział, że na dwa projekty pn. „Nowa Jakość GOPS w 

Kłobucku” i „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” są projektami, które będą 

realizowane przez GOPS, na które otrzymamy w przyszłym roku dofinansowanie w 

wysokości 347.000,00zł a na wydatki 390.000,00zł jeśli przez instytucję finansującą 

zostanie zaakceptowany drugi wniosek. Natomiast „Kłobuck przyjazny rodzicom” 

dotyczy żłobka i to są już nakłady na wydatki bieżące w kwocie 264.460,00 zł, w 
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których jest dofinansowanie 219.158,00 zł . Z tej dotacji jest finansowane podstawowe 

wyposażenie żłobka, zabawki, artykuły sanitarne i częściowo wynagrodzenia 

zatrudnionych osób ok.1.850,00 zł brutto miesięcznie. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck wraz ze zmienionym Załącznikiem 

 Nr 1 głosowało 19 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów 

wstrzymujących się nie było  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 255/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na rok 2017. 

 

Kierownik GOPS T. Duraj- Stefańska – poinformowała, że program jest 

dokumentem opracowywanym przez GOPS w oparciu o wytyczne krajowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem tego 

programu jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym przemocą jak i edukacja i 

korygowanie zachowań sprawców również prowadzenie profilaktyki społecznej. 

Program jest opracowany tylko na okres 1 roku z uwagi na fakt, iż należy opracować 

diagnozę zjawiska przemocy na terenie gminy. 

 

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 - zapytał o skutki finansowe związane z prowadzeniem tego 

programu.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj- Stefańska – odpowiedziała, że są to niewielkie kwoty 

(szkolenia, prasa itd) program będzie finansowany, ze środków GOPS-u.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy opracowanie diagnozy zjawiska przemocy, będzie 

zlecone firmie zewnętrznej. 

 

Kierownik GOPS T. Duraj-Stefańska – odpowiedziała, że opracowanie diagnozy 

zostanie zlecone firmie zewnętrznej. 

 

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

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

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017 głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 256/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska –poinformowała, że zmiana uchwały jest 

podyktowana centralizacją zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kłobuck i jej 

jednostkach budżetowych. Dla przejrzystości rozliczeń podatku od towarów i usług 

VAT wpływy z tytułu dochodów będą przekazywane przez klientów tylko 

bezpośrednio na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

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 – poprosił o przypomnienie kryterium dochodowego określone w 

art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej i osoby w 

rodzinie. 

 

Kierownik GOPS T. Duraj- Stefańska – wyjaśniła, że przyznanie świadczeń z 

pomocy społecznej jest uzależnione od spełnienia warunku określonego w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem uprawnienie do 

korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:  

- dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634,00 zł, 

- dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514,00 zł.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania głosowało 21 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 257/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 
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Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawieni nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców.  

 

Dyrektor OSiR J. Krakowian poprosił o wprowadzenie autopoprawki dotyczącej 

poprawy zapisu ozn działki na zapis 375/4 na poinformował, że niniejszy projekt 

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat, na rzecz 

dotychczasowego najemcy, lokalu znajdującego się na Krytej Pływalni w Kłobucku o 

pow. 13m2 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności agencji 

ubezpieczeniowej. Z dotychczasowym najemcą była podpisana umowa na okres 3 

miesięcy tj. od. 01.09 do 31.11.2016r ze stawką czynszu 146.34zł. Nieruchomość 

została umieszczona w wykazie nr 18/2016r nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w najem lub dzierżawę, poddanym do publicznej wiadomości w dniu 

14.11.2016r.   

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że z uwagi na nieobecność Dyrektora OSiR na posiedzeniu komisji i brak 

możliwości uzyskania odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości Komisja jednogłośnie 

wstrzymała się z wypracowaniem opinii do projektu uchwały do czasu uzyskania 

wyjaśnień na zgłaszane wątpliwości. 

 

Radny T. Wałęga – powiedział, że z uwagi na fakt, że na dzisiejszym posiedzeniu 

sesji w punkcie zapytania mieszkańców padły dość poważne zarzuty pod adresem 

jego osoby odnośnie rzekomego nadużywania funkcji radnego. Zapytał, czy przez z 

któregoś z radnych prowadzona jest działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego, 

ponieważ udzielił odpowiedzi wnioskodawcy nie mając pewności, czy to on do 

końca był adresatem. Z uwagi na brak zgłoszeń potwierdził, że to on był adresatem.    

Zacytował treść jego wypowiedzi z projektu protokołu z posiedzenia Komisji 

Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 22.12.2016r. „Radny T. Wałęga 

uważa, że na krytej pływalni powinny być podmioty, których funkcjonowanie w 

jakieś części jest związane jest z krytą pływalnią. Z uwagi na nieobecność p.o 

Dyrektora OSiR na posiedzeniu komisji i braku możliwości uzyskania jakichkolwiek 

wyjaśnień na zgłaszane wątpliwości zgłosił wniosek formalny o wycofanie z 

porządku obrad sesji niniejszego projektu uchwały”.  

W dalszej części projektu protokołu „Radny J. Soluch uważa, że projekt uchwały nie 

powinien być wycofany z porządku obrad sesji, ponieważ na sesji będzie obecny 

dyrektor, który udzieli potrzebnych wyjaśnień. Uważa, że w dniu dzisiejszym 
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komisja powinna wstrzymać się z wypracowaniem opinii do czasu uzyskania 

wyjaśnień. 

Przewodniczący Komisji W. Dominik zapytał, czy radny T. Wałęga wycofuje 

zgłoszony wniosek. 

Radny T. Wałęga wycofał zgłoszony wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji 

niniejszego projektu uchwały”.  

Natomiast, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, co do faktu, że jest to dla niego 

działalność konkurencyjna poprosił o wyłączenie go z głosowania nad projektem 

uchwały.  

 

Radny W. Dominik - poinformował, że jest to uchwała, która w takiej wersji pojawia 

się nie po raz pierwszy, w której nieco nadużywana jest procedura, jak została 

uregulowana uchwałą Rady Miejskiej w 2005r w sprawie określenia zasad dzierżawy 

i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres dłuższy niż 

3 lata z wyłączeniem lokali mieszkalnych, która między innymi również wprowadza 

pewne wyjątki od reguł zapisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Zapis art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że wynajęcie 

lub wydzierżawienie terenu lub lokalu powinno odbywać się drodze przetargu. 

Rozumie, że może nie być osób chętnych, ale przez okres 3 miesięcy, kiedy lokal nie 

był użytkowany istniała możliwość zorganizowania przetargu, aby dzisiaj nie było 

żadnych wątpliwości. Zwrócił uwagę, że tego typu krótko terminowe umowy były 

już przedłużane, kiedy przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy były 

wynajmowane lokale na okres 3 miesięcy, po czym występowano do rady o 

przedłużenie istniejącej umowy na okres 3 lat. Osobiście uważa, że jest to ewidentne 

omijanie procedury przetargowej nie mówiąc o skutkach finansowych, bo rzecz 

dzieje się od 2005r i nie wiemy ile takich umów zostało podpisanych. Niemniej 

jednak umowy są podpisywane z kwotą najniższą wynikającą z tabeli zarządzenia 

burmistrza. Dzisiaj występuje pewna niesprawiedliwość społeczna w stosunku do 

osób, które brały udział w przetargach i za wynajem lokalu płacą dużo większą 

stawkę za m2. Zaproponował rozważenie możliwości zmiany zapisu Uchwały Nr 

344/XXVII/ 2005r w § 2 ust.1 pkt 4 tak, aby została uniemożliwiona możliwość 

podpisywania umów krótkotrwałych. Poinformował o kolejnej wątpliwości, która 

wynika również z zapisy uchwały z 2005r w § 2 ust.1 pkt 4, że istnieje możliwość 

przedłużenia osobie wynajmujące, jeśli jeszcze obowiązuje poprzednio zawarta 

umowa, a w tym przypadku umowa wygasła z dniem 31.11.2016r, więc nie ma 

możliwości jej przedłużenia na kolejne 3 lata. 

 

Radny T. Wałęga - zwrócił uwagę, że na adaptacje tego lokalu zostały już poniesione 

pewne nakłady finansowe.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej. D. Gosławska – poprosiła Radcę Prawnego o 

wyjaśnienie kwestii zarzutu braku obowiązującej umowy najmu.  
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Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, że przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o 

samorządzie gminnym, który stanowi podstawę wymagań mówi o zawarciu umowy 

z dotychczasowym najemcom, który do ponowne wynajęcia wynajmował lokal. 

Przyznał, że interpretowanie stanu faktycznego z przytoczonym przepisem nie jest 

oczywiste i należałoby zadać pytanie czy najemca nadal korzystał z lokalu mimo 

wygaszenia umowy, które nastąpiło w skutek upływu czasu, a jeśli nie to czy ktoś 

inny korzystał, ponieważ można przypuszczać, że konsekwencją braku ciągłości 

czasowej może być przerwa spowodowana procedowaniem projektu uchwały. 

Ponadto należy zadać pytanie, z jakiego tytułu najemca płacił za najem lokalu czy z 

tytułu bezumownego korzystania z lokalu czy w ramach woli stron dalszego 

kontynuowania stosunku prawnego najmu. Zaznaczył, że dalsze wynajmowanie 

lokalu bez zgody rady w tej sytuacji byłoby nie możliwe. W związku, z czym 

przypuszcza, że opłata była wnoszona z tytułu bezumownego korzystania, więc nikt 

inny nie korzystał z tego przedmiotu najmu, czyli defakto można powiedzieć, że to 

jednak jest dotychczasowy najemca. Natomiast nie znając stanu faktycznego trudno 

jest ustosunkować się czy rzeczywiście kwestia procedowania projektu uchwały 

miała wpływ na zaistniały stan. Przypomniał, że uchwała rady w sprawie zasad 

wynajmowania, wydzierżawiania, a także wszelkich innych form obrotu cywilno-

prawnego nieruchomościami jest uchwałą, która powoduje, co do zasady zwolnienie 

z obowiązku podejmowania uchwał przez radę w sprawach jednostkowych, czyli 

daje organowi wykonawczemu gminy, a także kierownikom gminnych jednostek 

organizacyjnych prawo do decydowania w sprawach indywidualnych w zakresie 

zasad uregulowanych uchwałą. W związku z powyższym skoro zostały 

uregulowane uchwałą zasady, a Organ Wykonawczy i kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych postępują zgodnie z tymi zasadami to na podjęcie 

indywidualnych decyzji w tym zakresie nie potrzebują uchwały rady. Zwrócił 

uwagę, że do pewnego czasu ustawa o samorządzie gminnym nie przewidywała 

obowiązku wyrażania zgody uchwałą na każde jednostkowe wynajęcie czy 

wydzierżawienie. Przepis do ustawy został wprowadzony w późniejszym okresie 

obowiązywania ustawy i został ograniczony do zawierania umów z 

dotychczasowymi najemcami. Obecna sytuacja jest sytuacją inną od sytuacji 

uregulowanych ustawą o gospodarce nieruchomościami, więc trzeba widzieć różnicę 

w zakresie regulacji obu ustaw o ile mówimy o sytuacji związanej zawieraniem 

umów z dotychczasowym najemcą, ponieważ w przypadku ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w tym zakresie, kiedy przedmiotem regulacji jest zawieranie 

umów na okres przekraczający 3 lat został przewidziany tryb przetargowy, który 

tłumaczony jest tym, że takie oddanie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata jest 

zaangażowaniem nieruchomości komunalnej na rzecz innego podmiotu 

wyłączającym możliwość zagospodarowania na cele gminne. W związku z tym 

wymaga trybu przetargowego, aby móc osiągnąć jak najlepsze warunki cenowe.  

Natomiast w sytuacji, kiedy umowa jest zawierana na 3 miesiące, a później jest 

przedłużana na kolejny okres nie zachodzi konieczność organizowania przetargu, ale 

na każdorazowe przedłużenie najmu potrzebne jest podjęcie uchwały w sprawie 
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wyrażenia zgody na oddanie najmu. W tym przypadku kompetencja należy zgodnie 

z wolą ustawodawcy do rady i nie ma możliwości, aby Organ Wykonawczy czy 

Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej oddał w najem lub dzierżawę 

nieruchomość, mimo, że nie ma obowiązku przeprowadzenia w tym przypadku 

przetargu. Natomiast czy przetarg zostanie przeprowadzony czy nie należy od 

decyzji Organu Wykonawczego i Kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. Wobec powyższego nie można powiedzieć, że w tym przypadku 

prawo zostanie naruszone, gdyby doszło do wyboru bez przetargu.  

 

Radny M. Woźniak - poinformował, że podczas wizytacji obiektu Krytej Pływalni  

od Dyrektora OSiR uzyskał informację o braku chętnych na najem wolnych 

pomieszczeń, więc informacja o zgłoszeniu się osoby chętnej na pewno rozwiązałaby 

problem. Uważa, że nie ważne jest, w jakim trybie odbyłby się najem, ponieważ jeśli 

jest zainteresowany przedsiębiorca sam się zgłosi i nie musi być ogłaszany przetarg, 

gdy nie ma takiego wymogu prawnego. Natomiast z perspektywy przedsiębiorcy 

uważa, że rada czasami wchodzi przedsiębiorcom w ich pracę nie zdając sobie 

sprawy ile pracy musi włożyć przedsiębiorca, aby takie przedsiębiorstwo mogło 

funkcjonować. Przytoczył przykład sklepu ze sprzedażą alkoholu, gdzie była 

rozważana możliwość odebrania koncesji na sprzedaż alkoholu, podczas, gdy 

zakłócany porządek nie był z jego winy. Zastanawia się, dlaczego chcemy dzisiaj 

utrudnić możliwość wyjęcie lokalu skoro ten przedsiębiorca chce zatrudnić 

dodatkowo osobę. Rozumie wątpliwości prawne, a nie rozumie argumentacji, że na 

krytej pływalni powinny być podmioty, których funkcjonowanie w jakieś części jest 

związane jest z krytą pływalnią. Zaznaczył, że sukcesem powinno być to, że zgłosiła 

się osoba chętna na najem lokalu, gdy przez rok czasu nikt nie był zainteresowany. 

Poinformował, że zawsze będzie po stronie przedsiębiorców i będzie głosował za 

wynajęciem lokalu.  

 

Radny J. Soluch – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie. 

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że chciał zabrać głos, ponieważ w tej dyskusji nie 

zabierał głosu. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – powiedział, że został zgłoszony 

wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. W odniesieniu do zapisu § 30 Statutu 

Gminy Kłobuck wyjaśniła, że rolą przewodniczącego w ciągu całej sesji jest 

udzielanie głosu w sprawie wniosków o charakterze formalnym, których 

przedmiotem mogą być sprawy.  

 

Radny A. Tokarz – poprosił o opinię Radcy Prawnego. 

 

Radca Prawny T. Głębocki - zwrócił uwagę, że zgłaszany wniosek zmierzający do 

zamknięcia dyskusji będzie zawsze stawał w kolizji z prawem radnego do 
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wypowiedzi. Dlatego też w Statucie zostało tylko przewidziane jedno ograniczenie,  

zakaz, że takiego wniosku nie może złożyć  radny, który ostatni zabierał głos w 

dyskusji. Wniosek formalny podlega przegłosowaniu w pierwszej kolejności, 

ponieważ w przeciwnym razie wniosek formalny nigdy nie zostałby zrealizowany.  

Zaznaczył, że rada jest Organem, a nie poszczególni radni i rada zdecyduje czy 

dyskusja będzie kontynuowana czy zostanie zakończona.   

 

Radny W. Dominik – uważa, że rozwiązanie jest absurdalne, ponieważ Koalicja 

Samorządowa mając większość głosów w Radzie może w ogóle zamknąć dyskusję 

na posiedzeniu dzisiejszej sesji.   

 

Radca Prawny T. Głębocki – dodał, że norma wynikająca z zapisu § 30 ust. 4 nie 

budzi wątpliwości jak w tej sytuacji powinien postąpić przewodniczący, który 

powinien podać wnioski pod głosowanie niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Natomiast 

nie ma możliwości, aby odbyło się to po głosie radnego, który wcześniej zgłaszał 

wole zabrania głosu w dyskusji. Wobec powyższego w jego przekonaniu nie 

poddanie wniosku przez przewodniczącego pod głosowanie niezwłocznie tylko 

dopiero po wystąpieniu prowadziłoby do naruszenia statutu.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – uzupełniła, że wnioski formalne 

głosowane są poza kolejnością. Poddała pod głosowanie wniosek formalny o 

zakończenie dyskusji w tym temacie. 

 

Za przyjęciem wniosku o zakończeniu dyskusji w tym punkcie głosowało 13 

radnych, 7 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu  

Wniosek został przyjęty.   

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub 

wydzierżawieni nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a 

pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 

lata, na rzecz dotychczasowych najemców głosowało 14 radnych, 4 radnych 

głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 258/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że każdy dyrektor gminnej jednostki 

organizacyjnej ma obowiązek zadbania o sprawy finansowe swojej jednostki, więc 

jeśli swojej jednostki ma wolne lokale obowiązkiem dyrektora jest poszukanie 

chętnych najemców obojętnie, jaką prowadzą działalność, jeśli jest ona zgodna z 

prawem. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji też były procedowane uchwały, 

gdzie były przedłużane umowy po terminie i nie budziły takich kontrowersji.  
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Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że PWiK Okręgu 

Częstochowskiego wnioskiem z dnia 17.11.2016 wystąpiło o nieodpłatne 

udostępnienie nieruchomości gminnej położonej w Libidzy, ozn. nr 3091/1 dla 

budowy wzdłuż ul. Kościelnej 155,00 m odcinka sieci wodociągowej. Przypomniała, 

że zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck 

służebnością przesyłu zostały określone w Uchwale nr 94/VIII/2011 z dnia 7.06.2011r. 

Z uwagi na fakt że wnioskodawca jest inwestorem docelowym i będzie właścicielem 

sieci nie zachodzą przesłanki do zastosowania w/w uchwały został przedłożony 

niniejszy projekt uchwały.  

  

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 12 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było/.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kłobuck głosowało 20 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 259/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości 

na własność gminy w drodze darowizny. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że Akt Notarialny na 

nieodpłatnego przekazania gminie przez Polskie Koleje Państwowe S.A prawa 

użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości z równoczesnym 

ustanowieniem przez Gminę Kłobuck służebności przesyłu na rzecz Spółki Akcyjnej 

PKP został zawarty w dniu 12.12.2016r. Niniejszy projekt uchwały dotyczy 

nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na własność Gminy Kłobuck w drodze 

darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 451/2 o pow. 

0,2334ha i nr 669/5 o pow. 1,0084 ha położonych w Kłobucku pozostających w 

użytkowaniu wieczystym Gminy Kłobuck, na których została urządzona część pasa 

ul. Kolejowej od strony ul. Wieluńskiej do końca ul. Kolejowej. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu 

Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny głosowało 18 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 260/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

 

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

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Kłobuck 

nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku, obręb Zagórze ozn. Nr 822/15 o 

pow. 0,0171 ha, na której został urządzony kolektor kanalizacji deszczowej 

odprowadzający wody opadowe z terenu Osiedla Zagórze II. Przypomniała, że w 

roku 2013 Rada Miejska Uchwałą Nr 361/XXXVII/2013r wyraziła zgodę na odpłatne 

nabycie tej nieruchomości. Do nabycia przedmiotowej nieruchomości i uregulowania 

stanu prawnego nie doszło z przyczyn niezależnych od gminy. Po ustaleniu 

aktualnego właściciela nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały będzie 

istniała możliwość prowadzenia negocjacji w celu nabycia praw do tego terenu. 

 

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 odpłatne nabycie 

nieruchomości głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 261/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.18.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz 

Powiatu Kłobuckiego. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poprosiła o wprowadzenie autopoprawki 

polegającej na poprawie zapisu w § 1 pkt. 1 pow. działki nr 374/7 na zapis pow. 

0,0197ha. Poinformowała, że o nieodpłatne przekazanie przez Gminę Kłobuck w 

drodze darowizny na rzecz Powiatu Kłobuckiego prawa własności do nieruchomości 

opisanych w projekcie uchwały, a położonych w granicach pasów drogowych dróg 

powiatowych wystąpił Zarząd Powiatu Kłobuckiego. Nieruchomości opisane w 

projekcie stanowią grunty, które gmina nabyła w procesie komunalizacji łącznie z 
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gruntami przyległymi do ul. Zamkowej, a działka ozn. nr 1354/6 stanowi część pasa 

drogowego ul. Szkolnej 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 wyrażenia zgody na przekazanie w 

formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego głosowało 17 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 262/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXX/2016r Rady Miejskiej w Kłobucku 

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

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck. 

 

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

uchwały dotyczy ponownej korekty granic terenu objętego zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck 

określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 177/XX/2016r Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 30.03.2016r poprzez przesunięcie granic opracowania w kierunku 

południowym do granicy ewidencji działki.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny D. Kasprzyk – poprosiła o potwierdzenie, że przez gminę nie zostaną 

poniesione żadne skutki finansowe.  

 

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

nieruchomości zostanie wpłacona darowizna na cele publiczne gminy.  

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXX/2016r 

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

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłobuck głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 263/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  
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Pkt.20. 

Projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016r Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 22 listopada 2016r 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 –przypomniała, że na posiedzeniu sesji w 

dniu 22.11.2016r została podjęta uchwała nr 242/XXVII/2016r w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność 

gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców. 

Niemniej jednak w związku z zawiadomieniem o wszczętym postępowaniu 

administracyjnym przez Wojewodę Śląskiego zachodzi konieczność dokonania 

korekty zapisy w załączniku Nr 1 poz. 1. W związku z powyższym zachodzi 

konieczność podjęcia niniejszego projektu uchwały zmieniającej zapis na zapis, który 

został umieszczony w § 1 uchwały.  

 

Radny J. Soluch – zapytał, co było powodem zakwestionowania.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedział, że w załączniku został 

wskazany oprócz nazwiska zapis zamieszkały Kłobuck, który obecnie został 

wyeliminowany i została wskazana pełna nazwa najemcy.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016r 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r 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 264/ XXVIII/ 2016 z dnia 28.12.2016r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 Pkt 21 

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r 

 

Przewodniczący Komisji A. Nowak - odczytał plan pracy komisji  

/plan pracy komisji w załączeniu pod protokołem /. 

 

Radny J. Soluch – w odniesieniu do zapisu ust.1 tj. 

1. Bez wskazania terminu, wg potrzeb: 

    b) rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników gminnych 

        jednostek organizacyjnych. 

 Zapytał, czy jeżeli ten zapis zostanie przyjęty, to obligatoryjnie wszystkie skargi na 

Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych będą rozpatrywane 

przez Komisja Rewizyjna. Uważa, że zawsze o tym decydowała Rada. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – odpowiedział, że to wynika z 

zapisu Statutu Gminy. 
 

Radny A. Tokarz – złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała wniosek radnego  

A. Tokarza o zakończenie dyskusji. 

  

Za zakończeniem dyskusji w tym temacie głosowało 17 radnych, 3 osoby głosowały 

przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. 

 Wniosek został przyjęty  

 

Za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r głosowało 15 

radnych, 3 radnych głosowało przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Plan pracy został przyjęty. 

 

Pkt.22 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radny T. Wałega – zwrócił uwagę, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej na I 

półrocze 2017r. w miesiącu lutym przegłosowana została kontrola wydatków w 

zakresie zużycia nośników energii chemicznej. Zapytał, gdzie na terenie gminy 

występuje taka energia i ewentualnie, w których podmiotach, ponieważ z definicji 

energii chemicznej nie wynika, żeby takie nośniki występowały na terenie naszej 

gminy. 

 

Radny A. Tokarz – wyjaśnił, że do nośników chemicznych zaliczone są paliwa, 

węgiel, olej itd. 

 

Radny A. Sękiewicz – poruszył następujące sprawy: 

- poinformował, że do dnia dzisiejszego nie została udzielona odpowiedź do pisma  

  złożonego w lipcu 2016r przez Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku w sprawie  

  interwencji odnośnie badania drożności kanalizacji na ul. Okólnej w Kłobucku.  

  Poprosił o przeprowadzenie kontroli, ponieważ cofająca się woda studzienką  

   wpływa na teren ZSZ. Nr 2, co grozi zalaniem nowego boiska. 

- w nawiązaniu do podjętej przez Sejm w dniu 16.12.2016r ustawy odnośnie wycinki  

   drzew poprosił o jak najszybsze podjęcie przez radę uchwały w zakresie nowych 

   obowiązków odnośnie wycinki drzew nałożonych na gminę nową ustawą.   

-  zapytał, czy w przyszłorocznym planie jest uruchomienie letniej kawiarenki na  

   Rynku Jana Pawła II w Kłobucku. 
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Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że o zbadanie drożności kanalizacji na ul. 

Okólnej w Kłobucku wystąpiliśmy do PWiK. Według przeprowadzonego rozeznania 

przez PWiK wadliwy fragment kanalizacji jest po stronie szkoły, natomiast szkoła 

twierdzi, że to nie jest w jej zakresie. Wobec powyższego powstał problem, który 

trzeba wspólnie z PWiK uzgodnić i wyjaśnić. Powiedział, że całość prac 

koordynowana jest przez Dyrektora ZDiGK.  

W kwestii kawiarenki odpowiedział, że na pewno na początku roku zostanie 

rozpisany konkurs na posadowienie kawiarenki. W odniesieniu do nowej ustawy, 

odpowiedział, że aby została podjęta przez radę uchwała muszą się pojawić nowe 

rozporządzenia. Poinformował, że na posiedzenie Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego przygotowana zostanie informacja o nałożonych na gminę 

obowiązkach, a z jakich obowiązków gmina została zwolniona w związku z przyjętą 

przez Sejm Ustawą.  

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do stypendiów, które zostały udzielone 

najzdolniejszym uczniom w naszej gminie. Wskazał, że obecnie stosowana w tej 

sprawie uchwała Rady Miejskiej na dzień dzisiejszy nie posiada podstawy prawnej, 

dlatego że w podstawie prawnej powołano ustawę o kulturze fizycznej, która została 

zastąpiona ustawą o sporcie. Zwrócił uwagę, że mimo dwóch prób nie udało się 

podjąć uchwały, która regulowałaby tą sprawę. Rozumie, że stypendia zostały 

przyznane na podstawie uchwały z 2010 roku i regulaminu, który był załącznikiem 

do tej uchwały, który regulował kryteria przyznawania stypendiów. Niemniej jednak 

kryteria ujęte w regulaminie zostały zmienione przez Komisję stypendialną, a ich 

zaostrzenie spowodowało wyeliminowało część dzieci, które powinny je otrzymać. 

Przytoczył przykład wynikający z pisma do jednego z dyrektorów szkoły, w którym 

wskazuje się, że komisja jednogłośnie podjęła decyzję o uznaniu, iż w kategorii w § 2 

pkt.1 regulaminu mieszczą się uczniowie, którzy otrzymali w konkursie tytuł 

laureata I stopnia. Zaznaczył, że takiego zapisu nie ma w regulaminie, ponieważ jest 

mowa wyłącznie o tym, że uczeń jest laureatem. Ponadto nie wie, dlaczego zostało 

zaostrzone kolejne kryterium w dziedzinie tylko plastycznej, polegające na wymogu 

uzyskania osiągnięć na szczeblu nie niższym niż wojewódzkim potwierdzonymi, co 

najmniej dwoma dyplomami nie tylko za udział, ale też wyróżnienie w konkursie 

albo zajęcie wysokiego punktowanego miejsca. Natomiast nie jest przekonany czy 

komisja stypendialna ma uprawnienia do zmiany treści uchwały Rady Miejskiej. 

Uważa, że należy zwrócić uwagę, że na wielkie rozczarowanie tych dzieci, które 

składały wnioski o przyznanie im stypendiów i spełniały warunki zawarte w 

regulaminie, a które znali dyrektorzy szkół i nauczyciele prowadzący te dzieci, a 

tych stypendiów nie otrzymały.  

Ponadto poruszył następujące sprawy  

- zapytał, na jakim etapie jest realizowana inwestycja, na którą została przekazana 

   kwota 12.000,00zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji odgromowej w  

   budynku MOK, 

- w nawiązaniu do gospodarki odpadami komunalnymi poinformował, że przez  
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   Burmistrza została podpisana z Firmą PZOM STRACH Spółka zoo. umowa na 27  

   miesięcy na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów  

   komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy.   

   Umowa została sformułowana dość nieszczęśliwie, ponieważ w § 12 została  

   dopuszczona zmiana warunków umowy w tym przede wszystkim wynagrodzenia 

   w przypadku różnych okoliczności m.in zmiany opłat stawek za przyjęcie  

   odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  

   Zwrócił uwagę, że po kilku miesiącach trwania umowy firma Strach, która ma  

   dwie Spółki (jedna administruje RIPOK), zwiększyła uchwałą podpisaną  

   przez Prezesa Zarządu, stawkę odbioru śmieci z 210,00 zł na 260,00 zł. co  

   poskutkowało tym, że firma jednostronnie wymusiła na gminie podpisanie  

   aneksu, w którym na podstawie różnych wyliczeń, że dotychczasowa stawka w  

   wysokości z 6,08 zł wzrosła do 6,91 zł za 1 mieszkańca, co w skali od ok.17.600  

   osób, oddających odpady w ciągu 20 miesięcy trwania umowy spowoduje, że  

   gmina zapłaci o około 300,000,00zł więcej za tą usługę niż zapłaciłaby w wersji  

   pierwotnej. Uważa, że umowa nie została sformułowana właściwie, gdyż  

   przedsiębiorca wykorzystał swoją pozycję, który będąc właścicielem RIPOK-u, sam  

   sobie podniósł kwoty odbioru odpadów komunalnych argumentując wzrostem 

   kosztów utrzymania. Zwrócił uwagę, że druga firma, Częstochowskie 

   Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o, która funkcjonuje w naszym regionie i  

   wciąż odbiera odpady komunalne w Regionalnej Instalacji Przetwarzania  

   Odpadów Komunalnych za cenę 210,00 zł od tony. W związku z tym uważa, że  

   podpisywanie tej umowy z Firmą Strach było niewłaściwie aneksowane.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do umowy z firmą PZOM STRACH  

wyjaśnił, że umowa która obowiązywała w roku 2014 została w kolejnym przetargu 

powielona, więc ten zapis obowiązywał również w przetargu, który organizował 

poprzedni burmistrz, więc trudno zarzucać, że coś zostało zmienione. Dodał, że była 

to umowa długoterminowa, więc nie było możliwości ograniczenia takich zapisów  

Zaznaczył, że firma ma prawo do podniesienia ceny. Poprosił Radcę Prawnego o 

wyjaśnienie konieczności pojawienia się takich zapisów w umowie. 

 

Radca prawny T. Głębocki – poinformował, że umowa była przez niego parafowana 

i oceniana pod względem prawnym, a szczegółowe zapisy już kilka lat temu 

faktycznie były przedmiotem szczególnej dyskusji. Przede wszystkim trzeba 

zauważać to, że gmina ma pewną przewagę w stosunkach z przedsiębiorcami, 

ponieważ kształtuje warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, jak również warunki określone w projekcie umowy. Zwrócił uwagę, że 

gmina nie może kształtować warunków w sposób nieliczący się z interesami 

przedsiębiorców. Wskazał zasadę kierunkową wynikającą z art. 9 ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, a mianowicie wykonując swoje zadania w 

szczególności w zakresie nadzoru i kontroli właściwy organ działa wyłącznie na 

podstawie i w granicach prawa z poszanowaniem uzasadnionych interesów 
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przedsiębiorców. Działanie z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

przedsiębiorców jest zasadą kierunkową, która wskazuje na to, że organy powinny 

się liczyć też z tymi interesami. Natomiast w przykładzie przytoczonym przez 

radnego ta zasada zadziałała trochę inaczej Niemniej jednak, kiedy były 

wprowadzano te zapisy, mieliśmy na względzie interesy tych przedsiębiorców 

wywozowych, którzy nie mają RIPOK-ów. W tym czasie był tylko jeden RIPOK  

Sobuczyna, który nie świadczy usług wywozu odpadów, świadczą je różne firmy dla 

których opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko w Sobuczynie stanowią opłaty 

niezależne, zewnętrzne w stosunku do nich. W sytuacji zawierania umów na okresy 

długie, wielomiesięczne, narażanie przedsiębiorców na ryzyko straty spowodowanej 

okolicznościami kompletnie od nich niezależnymi, było w jego przekonaniu tym 

przykładem nie liczenia się z uzasadnionym interesem przedsiębiorcy. Zaznaczył, że 

jest to działanie na zlecenie gminy, która zleca wywóz odpadów z jej terenu. Dlatego 

też należy zadać pytanie, dlaczego opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko 

mają obciążać przedsiębiorcę, a nie gminę, która korzysta z tej usługi. Natomiast 

późniejsze konsekwencje spowodowane wygraniem przetargu przez przedsiębiorcę, 

który dysponuje również RIPOK, były okolicznościami niezależnymi od gminy, gdyż 

nawet w I etapie nie wiedzieliśmy, jakie powstaną RIPOK-, które będą mogły 

obsługiwać Gminę Kłobuck. W odniesieniu do konkretnego przypadku 

poinformował, że badane były zarówno faktury, które wskazywały, że 

przedsiębiorca zmienił swoją opłatę obciążającą każdego, kto wywozi odpady 

komunalne na składowisko prowadzone przez niego, czyli również te odpady, które 

pochodzą z Gminy Kłobuck. Ponadto istotne było również to, aby został 

zabezpieczony interes gminy poprzez wprowadzenie takich zapisów, aby w 

przyszłości nie było podstawy do nadużyć. Dzisiaj można na to patrzeć z różnego 

punktu widzenia, a najlepiej gdyby takiego zapisu w umowie nie było. Niemniej 

jednak, jeżeli mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który byłby obciążony kosztami 

przez niego w żaden sposób niezawinionymi, na które nie ma on żadnego wpływu, 

to byłoby to narażeniem go na straty. Uważa, że to, co się stało w okresie 

obowiązywania umowy wskazuje, że przez gminy powinny zawierać krótsze 

umowy, nie umowy na 2 lata czy 2,5 roku, gdzie to ryzyko jest duże, tylko umowy 

krótsze i być może z wyłączeniem tego rodzaju zapisów. Nie można również 

wykluczyć sporów ze strony przedsiębiorców, którzy korzystaliby z możliwości 

klauzuli rebus sic stantibus, czyli zachowania pewnych warunków, które były przy 

zawieraniu umowy przez cały okres obowiązywania umowy ze względu na rażącą 

stratę.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – uzupełniła, że nowa stawka ustalona została w wyniku 

negocjacji i wielu spotkań). Przyjęcie obecnej stawki w łącznym rozrachunku nie 

przekroczy opłaty, jaką musiałaby ponieść gmina w przypadku przyjęcia drugiej 

oferty złożonej w drodze przetargu nieograniczonego. Natomiast, jeśli chodzi o 

stypendia dla najzdolniejszych uczniów mieszkańców Gminy Kłobuck, 

poinformowała, że były podejmowane próby wdrożenia nowych uregulowań. 
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Wkrótce odbędzie się spotkanie z WOM z Częstochowy, przez który zostaną 

przygotowane wspólnie z gminą wzory ankiet, które będą adresowane do 

dyrektorów szkół w kwestii kierunku stypendium na rok bieżący. Wypracowana 

propozycja zmiany zostanie przedłożona radnym. 

W kwestii zarzutów poinformowała, że punktem nie budzącym żadnej wątpliwości, 

była wysoka średnia. Natomiast dwa pozostałe punkty budziły one ogromne 

dyskusje i problemy. Z przeprowadzonych rozmów z organizatorami konkursów 

wynikało, że częstą praktyką jest przyznawanie równorzędnych miejsc. W 

niektórych konkursach było nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu uczniów, którzy 

zajęli I miejsca. W wielu przypadkach praktyką jest, że każdemu z uczestników 

konkursów bez względu na zajęte miejsce, za udział Organizatorzy wręczali „ 

dyplom laureata”. Dlatego też mając na uwadze powyższe Komisja Konkursowa 

postanowiła zaostrzyć kryteria. W odniesieniu do podstawy prawnej przypomniała, 

że Rada Miejska w dniu 12.08.2014r. podjęła uchwałą Nr 440/XLV/2014 w sprawie 

zasad udzielania stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i 

studentów – mieszkańców Gminy Kłobuck, która została uchylona przez organ 

Nadzoru Prawnego. Natomiast organ nie uchylił uchwały poprzedzającej Nr 

458/XLVIII/2010 z dnia 7 września 2010r. pozostawiając w obiegu prawnym.  

 

Radny W. Dominik – w odniesieniu do wypowiedzi pani sekretarz pomija fakt, że 

uchwała nie ma podstawy prawnej, a regulamin wymaga poprawy, to jednak nie 

powinno zmieniać się reguł gry w trakcie ubiegania się o stypendium. Dlatego, że 

dzieci pewne kryteria miały przekazane i według tych kryteriów dokumentowały 

swoje osiągnięcia. Nie dostały stypendium ze względu na to, że Komisja 

Stypendialna zmieniła zapisy uchwały Rady Miejskiej, której załącznikiem był 

regulamin. Natomiast nie jest prawdą, że mimo podniesienia kwoty za odbiór 

odpadów, firma która przegrała przetarg miała kwotę wyższą. Firma Nr 2 Remondis 

oferowała kwotę 6,73 zł. 

 

Sekretarz M. Kasprzak – wyjaśniła, że chodzi o wysokość opłaty, jaką Gmina 

poniesie za okres trwania umowy. Nie mówimy o opłacie za jednego mieszkańca. 

Należy wziąć pod uwagę, że ta opłata przed spisaniem aneksu z PZOM Strach była 

wypłacana przez okres 7 miesięcy. Zatem po spisaniu aneksu pozostała kwota w 

ogólnym rozliczeniu będzie niższą niż ta, którą gmina musiałaby zapłacić zawierając 

umowę z Firmą Remondis.   

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwag, że P. Strach sam sobie podniósł opłatę za odbiór 

odpadów na RIPOK-u, ponieważ znał treść umowy. Zaznaczył, że posiada 

dokumentację korespondencji Sobuczyny z Gminą, która deklaruje odbiór odpadów 

po cenie 210,00 zł. Natomiast nie było żadnych przeszkód, żeby P. Strach woził 

odpady na Sobuczynę skoro jego koszty są tak wysokie. 
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Sekretarz M. Kasprzak – przypomniała, że gmina przeprowadziła łączny przetarg na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku, z czym, to nie 

gmina narzuca Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

przedsiębiorcy. Przy przetargach zawieranych jak w przypadku PZOM na okres 

dłuższy niż 2 lata należy mieć na względzie również interes przedsiębiorcy, który 

mógłby być naruszony z powodu wzrostu kosztów utrzymania w trakcie trwania 

umowy( utrzymanie kadry pracowniczej, sprzętu).  

 

Dyrektor MOK O. Skwara – wyjaśniła, że już została wymieniona cała instalacja 

odgromowa na nową.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał o koszty poziomowania terenu płyty Rynku pod 

lodowisko. Poinformował o pomyśle jednego z mieszkańców Kłobucka na 

przebudowę Rynku Jana Pawła II w Kłobucku pod kątem tego poziomowania. 

Uważa, iż można ten pomysł przeanalizować. Jak również możliwość usunięcia 

wiszących mis na rzecz fontann tryskających, jakie są w Częstochowie 

podświetlanych od spodu oświetleniem ledowym RGB. W nawiązaniu do 

gospodarki odpadami komunalnymi, poinformował, że po przeanalizowaniu 

umowy w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawartą 

między Burmistrzem, a Firmą Strach. Uważa, że Burmistrz nie powinien godzić się 

na tak niekorzystną zmianę umowy, gdyż powinien wejść w spór zgodnie z zapisem 

umowy § 14 ust. 2 jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu zamawiający i 

wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie 

rozstrzygnięty przez Sąd. Uważa, że tak Burmistrz powinien postąpić. Zaznaczył, że 

według jego wyliczeń w skali 20 miesięcy, kiedy obowiązuje aneks do umowy jest to 

koszt rzędu ok. 300.000,00 – 400.000,00 zł. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że o niedawno zakończonym sukcesem 

pierwszym procesie sądowy z P. Strachem ale w tym procesie nie było podstaw do 

rozstrzygnięcia na jego korzyść. Sprostował, że aneks dotyczył 17 miesięcy, a nie 20. 

Przypomniał, że umowa nie został zmieniona, bo jest taka sama, jaka obowiązywała 

przy przetargu ogłoszonym i rozstrzygniętym w 2014 roku. W kwestii rozstrzygania 

sprawy sądownie, poinformował, że gdybyśmy mieli gwarancję, że jesteśmy w 

stanie ją wygrać na pewno byśmy ją złożyli. Dlatego też po zasięgnięciu opinii Radcy 

prawnego taka decyzja została podjęta z pełną świadomością. W odniesieniu do 

podbudowy płyty Rynku Jana Pawła II Kłobucku pod lodowisko, powiedział, że nie 

ma możliwości przebudowania i wyrównania płyty Rynku, ponieważ na to nie 

zostanie wyrażona zgoda Konserwatora Zabytków, który już na etapie projektu 

doradzał jego pozostawienia z uwagi, że pochylenie jest naturalnym pochyleniem 

terenu. Natomiast uważa, że czasami dobra lokalizacja pewnych obiektów, przynosi 

większe efekty ożywienia Rynku. Natomiast przeniesienie lodowiska na jakikolwiek 

równy teren nie spełniłoby oczekiwanego efektu. Dlatego też uważa, że dla dobra 

ogółu warto te koszty ponieść. 
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Radny Z. Bełtowski – poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na przesłane 

pismo odnośnie przepustu w Białej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że pismo zostało przekazane do Dyrektora 

ZDiGK są prowadzone rozmowy z Gazociągiem z uwagi na przebiegający rurociąg 

gazowy w celu przeprowadzenia remontu newralgicznego zaworu, aby móc 

przystąpić do przebudowy przepustu. Ponadto pozostaje jeszcze nie rozwiązana 

kwestia istniejącego sporu między Nadzorem Budowlanym, który uznaje, że jest to 

remont a nie przebudowa.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poinformował, że wyciętych drzewach przez 

bobry rosnących na jednym ze stawów przy ul. Zamkowej. Złożył wniosek, aby na 

wiosnę zostały posadzone nowe drzewa, które powinny być zabezpieczone siatką w 

celu ich zabezpieczenia przed bobrami 

Radny J. Kulej –zwrócił uwagę, że minął już 5 letni okres od czasu oddania Rynku 

Jana Pawła II w Kłobucku poprosił o rozważenie możliwości wprowadzenia jakiś 

zmian umożliwiających wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych poprzez 

usunięcie klocków kamiennych, które ograniczają miejsca parkingowe.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – sprawa zostanie przeanalizowana, o ile konserwator 

wyrazi zgodę. 

 

Pkt.23.  

Wolne wnioski i oświadczenia 

 

Radny J. Puchała – zapytał czy pytania zadawane przez Radnych na sesji 

Burmistrzowi, kierownikom wydziałów urzędu czy kierownikom i dyrektorom 

jednostek organizacyjnych mają taką samą wagę prawną i odpowiedzialność słowną 

niż te pytania zadawane w Urzędzie. Zaznaczył, radny ma przecież możliwość, aby 

przyjść do urzędu i wcześniej zapytać o interesującą go kwestię, a nie przedłużać 

posiedzeń sesji. Zaznaczył, że takie sama pytania zadawane są na posiedzeniach 

komisji i na posiedzeniu sesji.   
 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że jego obowiązkiem jest udzielenie odpowiedzi 

każdemu radnemu.  
 

Radny W. Dominik – sprostował, że aneks z podwyższoną kwotą obowiązuje 20 

miesięcy, a nie 17 miesięcy. 
 

Pkt.25.  

Sprawy różne  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poinformowała o następujących sprawach:  
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-  poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło Postanowienie Wojewódzkiego  

   Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące skargi W. Dominika 

   na uchwałę Nr 275/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku w przedmiocie  

   zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy (Sygn.akt I  

   SA/GI 722/16 z 19 grudnia 2016 r.).WSA postanowił odrzucić skargę. 

-  poinformowała, że do Biura Rady została przekazana z Wojewódzkiego  

   Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w  

               Częstochowie informacja o stanie środowiska w województwie śląskim,  

               która dostępna jest na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl. 

            -  poinformowała, że ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach  

               wpłynęła uchwała dot. działalności Związku w roku 2017 przyjęta podczas 

               XLI Sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,  

               która odbyło się w dniu 8 grudnia 2016r. w Czechowicach-Dziedzicach.  

             - wpłynęły pisma o wyrównanie podstawowej płacy zasadniczej do  

                najniższej krajowej od: 

               • pracowników obsługi Przedszkola Gminnego nr 1 w Kłobucku,  

               • pracowników obsługi Przedszkola Gminnego nr 4 w Kłobucku,  

               • pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie, 

               • pracowników obsługi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku. 

            - wpłynęła odpowiedź od Ministra Zdrowia na zapytanie nr 1109 Pani Poseł  

               na Sejm RP Izabeli Leszczyny w sprawie ograniczenia dostępu do usług 

               medycznych w powiecie kłobuckim, w związku z założeniami „Strategii 

               zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. 

             - wpłynęło pismo dot. poparcia apelu czterech Rad Gmin o uchylenie  

                rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w częściach 

               dotyczących zmiany granic Gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice  

               i Prószków. 

            -  wpłynęła informacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w  

               Katowicach dotycząca wniosków i uwag do projektu budowy Autostrady  

               A-1 , Kontrakt pn.:”Budowa autostrady A-1 Tuszyn-Pyrzowice na odcinku  

               F: węzeł „Rząsawa” (z węzłem) - „Blachownia” (z węzłem)”. 

 

Pkt.26.  

Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.   

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  DD..  GGoossłłaawwsskkaa  oo  ggooddzziinniiee  11440000  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  

XXXXVVIIIIII  SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    
 


