
Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

z posiedzenia XXIX Sesji Rady Miejskie 

w dniu 7.02.2017r 

 

Mieszkaniec Kłobucka I. Telenga – poruszył następujące sprawy: 

-  zapytał, kiedy będzie możliwy realny remont ul. Kościuszki w Kłobucku, która to  

    ulica podczas remontu ul. Długosza była wykorzystywana  jako objazd, co  

    było powodem dodatkowego jej zniszczenia.   

-  w kwestii poprawy czystości w parku przy ul. Parkowej i zieleńcu W. Głowy  

    zaproponował przeanalizowanie możliwości zainstalowania psich stacji.  

-  zwrócił uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez  

    wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Długosza przy skrzyżowaniu 

    z ul. Sportową.  

-   poprosił o nadania jednej nazwy (imieniem mieszkańca związanego z 

    Kłobuckiem) parkowi przy ul. Parkowej i Centrum.  

-  zapytał, czy przez gminę planowane jest  utworzenia budżetu obywatelskiego,  

    co pozwoliłoby na realizację drobnych inwestycji zgłaszanych  

    przez mieszkańców.  

 -  poprosił o poinformowanie rodziców za pośrednictwem Dyrektorów szkół i  

    wychowawców o zmianach jakie nastąpiły w projekcie dostosowania gminnych  

    szkół w Kłobucku do nowej ustawy oświatowej (o zmianie obwodów szkół oraz  

    tworzenia oddziałów klas I , IV i VII oraz w jak sposób i do kiedy będzie istniała  

    możliwość przepisania przez rodziców dziecka do nowej placówki).  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w nawiązaniu do remontu ul. Kościuszki odpowiedział, 

że na dzień dzisiejszy nie można wskazać konkretnej daty. Obecnie trwają 

przygotowania do realizacji III etapu przebudowy ul. Długosza, a w tegorocznym 

budżecie nie zostały przewidziane środki finansowe na remont ul. Kościuszki. 

Niemniej jednak zostanie przeanalizowany stan drogi. W kwestii poprawy czystości 

w parkach odpowiedział, że na terenie gminy jest już kilka zainstalowanych 

pojemników na psie odchody ustawionych przy placu zabaw, co nie znaczy, że przez 

ZDiGK nie zostanie rozważona możliwość zainstalowania dodatkowych 

pojemników w parku W. Głowy. Zwrócił uwagę, że gdyby udało się zrealizować 

plan budowy ścieżki rowerowej nie tylko w parku W. Głowy, ale również na 

odcinku od ul. Wieluńskiej do ul. Długosza zostałaby również rozwiązana kwestia 

poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Długosza przy skrzyżowaniu z ul. 

Sportową. Natomiast nie widzi żadnych przeszkód w nadaniu nazwy parkowi, jeśli 

będą takie wnioski mieszkańców. W odniesieniu do funduszu obywatelskiego, 

odpowiedział, że w budżecie została zapisana kwota 100.000,00zł i będą poczynione 

starania w kierunku ustalenia zasad do Programu. W kwestii przekazania informacji 

odnośnie zmian, jakie nastąpią w związku z dostosowaniem szkół do nowej ustawy 

oświatowej odpowiedział, że po podjęciu ostatecznej wiążącej uchwały na pewno 



odbędą się kolejne spotkania z rodzicami oraz zostanie wydana broszura z pełną 

informacją dotyczącą tych zmian.  

 

Radny J. Puchała – dziwi go, że mieszkaniec przedstawiający problemy musiał 

mówić o nich na sesji, kiedy miał możliwość uzyskania pełnych odpowiedzi 

przychodząc na zebranie zarządu osiedla. Zaznaczył, że również dotyczy to radnych, 

którzy mają możliwość uzyskania pełnych informacji przed sesją od kierowników 

wydziałów.  

 

Mieszkaniec Kłobucka I. Telęga – odpowiedział, że jako mieszkaniec ma prawo do 

zabrania głosu na sesji.  

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

z posiedzenia XXIX Sesji Rady Miejskie 

w dniu 7.02.2017r 

 

 

Radny A. Sękiewicz – ponowił interpelację odnośnie pisma Zespołu Szkół Nr 2 w 

Kłobucku z 20 lipca 2016r. dot. niedrożności kanalizacji deszczowej. Zaznaczył, że do 

dnia sesji nie otrzymał żadnej odpowiedzi. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w dniu jutrzejszym odbędzie się 

spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, gdzie ta 

kwestia zostanie poruszona.  

 

Dyrektor ZDiGK  K. Chamarowski - odpowiedział, że temat jest znany, ale jest 

bardzo trudny. W tym temacie odbyło się kilka spotkań, na których pewne 

uzgodnienia przekazane zostały ustnie. Przypomniał, że odwodnienie zostało 

zrobione bardzo dawno temu, które prawdopodobnie miało służyć do odwodnienia 

2 bloków mieszkalnych przy ul. Okólnej. Z uwagi, że to odwodnienie nie jest 

potrzebne ZDiGK, a jest potrzebne do odwodnienia boiska, dlatego też uważa, że jest 

to zadanie szkoły.  

 

Radny A. Sękiewicz – poprosił o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.  

 

Radny A. Tokarz – zgłosił następujące wnioski: 

- w sprawie budowy parkingu przy ul. Wyszyńskiego w okolicy szpitala i Starostwa  

- w sprawie zlecenia wykonania audytu określającego potrzeby mieszkańców miasta  

  Kłobuck w zakresie parkingów, 

- w sprawie uprzątnięcia rumowiska na ul. Topolowej (stary złej jakości frez,  

  trylinka), 

- w sprawie przeprowadzenia remontu ul. Topolowej w tym dobudowy odcinka  

   drogi do  mostu łukowego, 



- w sprawie remontu ul. Baczyńskiego w całości z uwzględnieniem przebudowy  

  chodnika pod miejsca parkingowe. 

Zapytał, gdzie została zapisana dotacja, jaką gmina otrzymała od Firmy Schultz 

Seating Poland Sp.z o.o.  

Poinformował o zamiarze zgłoszenia wniosku o zmianę nazw ulic: ul. Topolowa na 

ul. Wyboistą, ul. Baczyńskiego na ul. długotrwale zaniedbaną, bo skoro racjonalne 

logiczne wnioski w tych sprawach nie skutkują, to może poskutkują wnioski 

paradoksalne. 

Przytoczył pismo z dnia 13 stycznia 2016r, które jest odpowiedzią Burmistrza 

Kłobucka dla Radnego W. Dominika. Zapytał, na czym ma polegać zabieganie o 

wykonanie remontu.  

 

Burmistrz J Zakrzewski – zwrócił uwagę, że jesteśmy w punkcie Interpelacje i 

zapytania radnych, a nie wnioski do budżetu. Budżet został już uchwalony, więc jak  

ma odpowiedzieć na wnioski do budżetu. Poprosił o wskazanie źródła finansowania, 

aby móc te środki przeznaczyć na realizację wniosków. Inną sprawą jest interpelacja, 

a inną jest wniosek do budżetu. W tej sytuacji nie odpowie na wnioski do budżetu, 

może jedynie odpowiedzieć tak jak na inne wnioski formalne do budżetu „ brak 

środków w budżecie”. W kwestii uprzątnięcia trylinki oraz starego frezu, 

przypomniał, że na jednym z ostatnich posiedzeń sesji w poruszanej przez radnego 

kwestii dokończenia pewnych tematów odpowiedział, że jeżeli chcemy coś robić, to 

musimy zrobić to formalnie. Natomiast, jeśli radny wnioskuje o uprzątnięcie tego 

terenu, obecny na sesji Dyrektor ZDiGK przyjmie informację do wiadomości. W 

kwestii przytoczonego dokumentu odpowiedział, że trudno się do niego odnieść 

skoro nie widzi tego dokumentu. Natomiast, co do pomysłów nazwy ulic, 

odpowiedział, że radny może złożyć stosowny wniosek, który zostanie rozpatrzony 

przez radę. 

 

Radny M. Woźniak – zwrócił uwagę, że temat smogu jest bardzo popularny i 

medialny i jest też problemem globalnym. Uważa, że na szczeblu gminnym nie ma  

dużych możliwości w rozwiązaniu istniejącego problemu. Natomiast można podjąć 

inicjatywę o ograniczenie emisji spalin w domach jednorodzinnych poprzez 

dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizację budynków. Przypomniał, że 

można było skorzystać z programu „KAWKA” i „RYŚ”, ale gmina nie była 

zainteresowana. Poprosił o więcej informacji odnośnie Programu dającego 

możliwość dofinansowania termomodernizacji. Zaprosił do obejrzenia wykonanej 

termomodernizacji budynku Szkoły w Białej. Zapytał, kiedy zostanie rozpoczęta 

termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku skoro przetarg został 

już rozstrzygnięty i firma mogłaby już rozpocząć prace wewnątrz budynku.  

W odniesieniu do wyrażonej zgody na montaż lustra w Białej zobowiązał się do jego 

załatwienia, a Burmistrza poprosił o pomoc w jego zamontowaniu. 

 



Burmistrz J. Zakrzewski –poinformował, że montażem lustra zajmie się ZDiGK. W 

odniesieniu do smogu, poinformował, że odbyło się spotkanie z Dyrektorem firmy 

U&R Calor Sp. z o.o. w sprawie inwestycji. Problem polega na tym, żeby jak 

najwięcej mieszkańców zachęcić do wykonania przyłącza. Z rozmowy z 

przedstawicielem firmy Calor wynika, że największą reklamę temu przedsięwzięciu 

robią osoby, które się już podłączyły, a które po przeliczeniu mają mniejsze koszty za 

ogrzewanie, nie mają popiołu i tego wszystkiego, co się wiąże z obsługą i zakupem 

pieców, a dodatkowym elementem jest to, że przez firmę Calor wprowadzona 

została  całosezonowa dostawa ciepłej wody.  Nadmienił, że zaskoczeniem jest to, że 

do wykonanego odcinka sieci w Rynku nie podłączyli się wszyscy właściciele 

budynków, mimo że sieć musiała być przeciągnięta przez całą długość Rynku. 

Dlatego też do dość ambitnych planów inwestycyjnych, które zakładają całkowite 

przejście na Osiedle Zagórze i Smugi II ustalono, że do mieszkańców zostanie 

przygotowana szersza informacja. Poinformował, że jest to duży potencjał nie tylko 

dla domów jednorodzinnych, ale również dla zakładów produkcyjnych i będzie 

opłacalną szansą na przejście tą siecią na inne dzielnice. Ponadto liczymy na środki z 

Subregionu Centralnego, który ma przeznaczone około 500 mln na ciepłownictwo, a 

dzisiaj ma poważny problem z jej wydatkowaniem. Dlatego też przez trzy gminy tj. 

Częstochowa, Myszków i Kłobuck została zgłoszona propozycja przekazania tych 

środków na sfinansowanie sieci ciepłowniczych w tych gminach. Wówczas byłaby 

szansa, na diametralny spadek kosztów przyłączy do domów jednorodzinnych i 

budynków, który to koszt wliczany jest w opłatę przyłączeniową, fizycznie 

pokrywaną przez mieszkańca. Zaznaczył, że to dofinansowanie byłoby w wysokości 

85% kosztów kwalifikowanych, które mogłyby spowodować znaczący wzrost 

podłączeń. Zwrócił uwagę, że do tych planów dochodzą programy grantowe dot. 

wymiany pieców. Przypomniał, że wcześniej prezentowany program dotyczył 

wymiany pieców ECO 5, którego średni koszt w zależności od mocy wynosił 

kilkanaście tysięcy złotych, a możliwe dofinansowanie wynosiło 2.500,00 zł, co nie 

było żadną zachętą do takiego zakupu.  

Dlatego też program nie cieszył się dużym zainteresowaniem. 

W odniesieniu do termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego odpowiedział, że  

planowany termin wejścia z robotami przypada na kwiecień.  

 

Radny M. Woźniak – poprosił o więcej szczegółów odnośnie programu na 

dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że takich programów przewija się bardzo 

dużo, które po przekazaniu wytycznych nie przystają do rzeczywistości. Program 

niskiej emisji dot. solarów, wymiany pieców był powiązany z ociepleniem budynku, 

którego całość miała spowodować efekt ograniczenia niskiej emisji. Niemniej jednak 

odstąpiono od tego Programu, ponieważ zorientowano się, że większość domów jest 

ocieplonych, ale w nich są stare piece. Natomiast program, o którym wspomniał 

wcześniej jest programem grantowym i dot. wymiany pieców, ewentualnie solarów i 



przyłączy. Natomiast, jeśli będą wytyczne wówczas będziemy mieli większą wiedzę 

w tym zakresie. Będziemy korzystać z tych programów, które są bardziej efektywne 

dla mieszkańców.  

 

Radny W. Dominik - poinformował, że plan pracy Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego przewiduje analizę realizacji programu przyjętego przez gminę dot. 

niskiej emisji, więc ma nadzieję, że wtedy Burmistrz będzie miał więcej informacji w 

tym temacie. 

Uważa, że przekazane za pośrednictwem Przewodniczącej Rady sprawozdanie o 

udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności Gminy 

Kłobuck za 2016r zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach cyt.  

„ zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku Burmistrz podaje do 

publicznej wiadomości: „wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 

w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia” jest informacją lakoniczna, bo ona tylko 

operuje ilością podmiotów i kwotami, a nie ma szerszej informacji dot. konkretnie 

beneficjentów tych ulg. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że radni, co roku otrzymują taką 

informację z listą beneficjentów. Natomiast, jeśli jest taka konieczność poprosi P. 

Skarbnik o uszczegółowienie przekazanej informacji. 

 

Radna B. Błaszczykowska – przypomniała, że gdy była budowana kanalizacja 

sanitarna w Kłobucku też był problem z podłączeniami. Dopiero, gdy została 

przeprowadzona po ulicach nitka mieszkańcy zaczęli się do niej podłączać  

Dlatego też uważa, że podobna sytuacja będzie z nitką ciepłowniczą. Na razie mogą 

być pewne opory ze strony mieszkańców, natomiast jak zobaczą, jakie to jest dobro 

zaczną się podłączać. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że między przyłączem kanalizacyjnym, a 

przyłączem ciepłowniczym jest znaczna różnica, ponieważ wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego jest obowiązkiem, a przy ciepłowniczym jest dobrą wolą 

mieszkańca. Problem polega na tym, że gdy było wykonywane przyłącze 

ciepłownicze do właścicieli budynków, którzy wyrazili zgodę i podpisali umowę, 

Plac Rynku J. Pawła II w Kłobucku był przez wiele miesięcy rozkopany. Teraz tak de 

facto w momencie, kiedy pojedyncza osoba zgłosi chęć przyłączenia będzie 

zachodziła konieczność ponownego rozebrania kostki. Zaznaczył, że na różne ulice 

były przygotowane plany sieci ciepłowniczej. Firma Calor podawała przykłady kilku 

ulic, gdzie na 14 posesji tylko 3 osoby wyraziły zgodę, więc nie ma ekonomicznego 

uzasadnienia budowy sieci licząc, że może w tym miejscu kiedyś ktoś się zdecyduje 

podłączyć. Zaznaczył, że podobnie jak z Wodociągami chcemy nawiązać ścisłą 



współpracę, aby w przyszłości uniknąć sytuacji, że po wykonaniu przez gminę 

remontu drogi, firma wejdzie z realizacją sieci ciepłowniczej. Takich sytuacji należy 

unikać. Uważa, że Firma Ciepłownicza ma również ambitne plany modernizacyjne, 

więc na pewno zakłada rozszerzanie sieci ciepłowniczej. Zaznaczył, że gdyby udało 

się pozyskać fundusze unijne znacznie wzrosłaby ilość przyłączy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – poinformował, że w poprzedniej 

kadencji osobiście jak i wielu mieszkańców uczestniczył w spotkaniach z Firmą Calor 

Niemniej jednak wówczas wiele osób wycofało się z zamiaru wykonania przyłącza 

ciepłowniczego ze względu na brak dofinansowania jak i z uwagi na wysoką kwotę  

opłaty ponoszonej przez mieszkańca. Przypomniał, że firma chciała wykonać projekt 

przyłączy i wykonać sieć, natomiast do mieszkańców należało pokrycie kosztów 

budowy przyłącza do budynku. Warunkiem do podpisania umowy było 

zadeklarowanie użytkowania przez okres 10 lat ze stałą całoroczna opłatą od mocy 

zamówionej + opłatą za zużycie. W przypadku odłączenia się od sieci mieszkaniec 

byłby zobowiązany do wnoszenia opłaty stałej przez okres trwania umowy. Uważa, 

że obecnie gdyby było dofinansowanie oraz korzystniejsza propozycja umowy 

byłoby więcej chętnych do wykonania podłączy do sieci.  

Poprosił Dyrektora ZDiGK, o interwencję do Zarządu Dróg Krajowych o nadlanie 

powstałego po prawej stronie łuku ubytku przy obsadzonej kratce deszczowej na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej od Wręczycy z drogą krajową. 

 

Radny M. Wojtysek – zapytał, czy są nowe informacje odnośnie przebudowy dróg 

wojewódzkich 491 i 492. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy w planach Zarządu 

Dróg Wojewódzkich nic się nie zmieniło. Wniosek został złożony. Niemniej jednak 

istnieje poważny problem z Dyrekcją Ochrony Przyrody, ponieważ został złożony 

wniosek do projektu, który obecnie blokuje pewne rzeczy i możliwość odwołania od 

decyzji środowiskowej. Natomiast w dniu wczorajszym odnośnie oświetlenia odbyło 

się spotkanie z zespołem projektowym i projektantami działającymi na zlecenie 

ZDW, ponieważ ZDW w ramach przebudowy tych dróg planuje również 

modernizację oświetlenia ulicznego. Przypomniał, że Gmina Kłobuck ma w planach 

modernizację oświetlenia już w tym roku. Problematyczne jest to, że ZDW chce 

przenieść oświetlenie zakupione przez Gminę od Tauronu na drugą stronę ulicy. W 

wyniku, czego zmodernizowane przez gminę oświetlenie zostałoby zdemontowane 

co byłoby bez sensu. Zaznaczył, że problem pojawił się po przesłaniu dokumentacji 

przez ZDW, która dotyczy nie tylko miasta, ale też odcinka dróg przebiegających 

przez inne miejscowości. Zwrócił uwagę, że ta sytuacja z jednej strony komplikuje 

nam wymianę oświetlenia, a z drugiej strony jest korzystna, bo przewiduje 

dobudowę linii, tam gdzie ich nie ma. Modernizowana linia zostanie dostosowana 

do nowych wymogów i parametrów, czyli również do tego, co było wielokrotnie 



podkreślane w kwestii przejść dla pieszych, gdzie zostaną umieszczane latarnie w 

miejscach, w których powinny być umieszczone, a nie na słupach skojarzonych. 

Niemniej jednak istnieje problem, bo gmina ma już konkretny wniosek na konkretną 

ilość opraw i efekty niskiej emisji. Dlatego też pewne propozycje zostały przekazane 

projektantom na pierwszym spotkaniu w tym temacie.  

 

Radny T. Wałęga – poinformował o zgłoszonej interwencji przez mieszkańca Osiedla 

Nr 1 odnośnie problemu związanego z zadymieniem podczas przyrządzania 

posiłków w przedszkolu przy ul. Wyszyńskiego, zaproponował sprawdzenie nie 

tylko pieca w tym przedszkolu, ale także we wszystkich przedszkolach z uwagi, że 

te piece są przestarzałe.  

Natomiast jako pomysłodawca wraz z grupą kłobuckich przedsiębiorców zaprosił do 

udziału w koncercie charytatywnym. Szczegółowy termin zostanie podany.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że są czynione staranie eliminowania 

pieców kaflowych w kuchniach w placówkach oświatowych. 

  

Radny A. Nowak – poprosił o więcej informacji w kwestii nowo powstającego 

zakładu w miejsce byłego NITRON-ERG przy ul. Poprzecznej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że uruchomienie produkcji zaplanowane 

zostało w IV kwartale 2017r z planowanym zatrudnieniem ok. 60 osób. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – dodał, że w tej chwili wykonywane 

są projekty modernizacyjne. 

 

Radny A. Tokarz – przytoczył definicję z witryny „Wspólnoty”: „Burmistrz nie 

może, co do zasady odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie radnego, 

ewentualne ograniczenia mogą dotyczyć spraw, które z mocy ustaw są utajnione ”. 

Poinformował, że Burmistrz uchylając się od udzielenia odpowiedzi na jego pytania 

naraża się na sporządzenie przez niego skargi. Zaznaczył, że w historii tej gminy 

jeszcze nie było takiego burmistrza, który w sposób tak mało polityczny by się 

wypowiadał. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie jest politykiem i nie będzie się 

wypowiadał politycznie na życzenie radnego, bo każdy na tej sali ma takie same 

prawa. Natomiast chciałby żeby radny równej miary stosował do wszystkich 

również do siebie. Uważa, że zawiadomienie do Prokuratury jest większym ciężarem 

niż złożenie przez radego skargi na Burmistrza. Niemniej jest to decyzja radnego czy 

złoży skargę na Burmistrza. Uważa, że na zgłaszane interpelacje i zapytania 

udzielana jest odpowiedź. Natomiast nie może udzielić odpowiedzi na wniosek do 

budżetu, kiedy budżet został już uchwalony. Uważa, że radny złożył wniosek do 



budżetu, a nie wskazał środków na jego realizację, więc nie mógł odpowiedzieć na 

wnioski do budżetu, kiedy radny nie podał żadnych kwot ani wyliczeń. 

 

Przewodnicząca Rady Miejska D. Gosławska przypomniała radnym, na jakie 

tematy można zabierać głos w danym punkcie. 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejska D. Gosławska poddała pod głosowanie wniosek o 

zamkniecie dyskusji  

 Wniosek został przegłosowany. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: M.Wrona 


