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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

   2. Zmiany w porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji z dnia 28.12.2016r.  

       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

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

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

        odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku  

   4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

   5. Zapytania do zaproszonych gości. 

   6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

   7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata  

       2016-2026 - ok. godz. 12:00  

       /Strategię umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  

        bip.gminaklobuck.pl >Rada Miejska >Uchwały Rady Miejskiej >projekty uchwał > 
        projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.) 

   8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017. 

   9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

       finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku oraz  

       spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu. 

10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z  

      wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę  

      Kłobuck.  

11. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i  

      gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXVII/2016 z dnia 22 

      listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

      Narkomanii na rok 2017.  

13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla przewodniczących 

      zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck.  

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  

      Gminy Kłobuck na lata 2014-2017. 

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na   

      terenie miejscowości Biała – ulica Królewska.  

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na  

      terenie miejscowości Biała – ulica Spacerowa. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości 

      stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne 

      użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na  

      okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części  

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

      dotychczasowego dzierżawcy. 

20. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

      wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli 

      nieruchomości przyległych. 

21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

      stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

     Gminę Kłobuck w 2016 roku.  

     / sprawozdanie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

      bip.gminaklobuck.pl w zakładce – Sprawozdania./ 

22. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016r. - do  

      31.12.2016r. 

23. Informacja o wykonaniu zaleceń i wniosków wydanych przez Komisję Rewizyjną   

      w latach 2014-2016 oraz kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli 

      zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2014-2016 zgodnie z planem pracy  

      Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r. 

24. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za 2016r. 

25. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2017r. 

26. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku za okres od XIX Sesji 

      tj. 09.02.2016 r. do XXVIII tj. 28.12.2016r. 

27. Interpelacje i zapytania radnych. 

28. Sprawy różne. 

29. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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Porządek obrad Sesji poprawkach:  

 

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

   2. Zmiany w porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji z dnia 28.12.2016r.  

       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

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

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

        odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku  

   4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

   5. Zapytania do zaproszonych gości. 

   6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

   7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata  

       2016-2026 - ok. godz. 12:00  

       /Strategię umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  

        bip.gminaklobuck.pl >Rada Miejska >Uchwały Rady Miejskiej >projekty uchwał > 
        projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.) 

   8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017. 

   9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

       finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku oraz  

       spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu. 

10.  Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVII/2016 Rady Miejskiej  

       w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

       finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z  

      wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę  

      Kłobuck.  

12. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i  

      gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXVII/2016 z dnia 22 

      listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

      Narkomanii na rok 2017.  

14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla przewodniczących 

      zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck.  

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  

      Gminy Kłobuck na lata 2014-2017. 

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na   

      terenie miejscowości Biała – ulica Królewska.  

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na  

      terenie miejscowości Biała – ulica Spacerowa. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości 

      stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne 

      użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na  

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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      okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców. 

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości. 

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części  

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

      dotychczasowego dzierżawcy. 

21. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

      wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli 

      nieruchomości przyległych. 

22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

      stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

     Gminę Kłobuck w 2016 roku.  

     / sprawozdanie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

      bip.gminaklobuck.pl w zakładce – Sprawozdania./ 

23. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016r. - do  

      31.12.2016r. 

24. Informacja o wynikach kontroli z działalności Gminnej Komisji ds.  

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w  

      okresie 2014-2016. 

 25. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za 2016r. 

26. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2017r. 

27. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku za okres od XIX Sesji 

      tj. 09.02.2016 r. do XXVIII tj. 28.12.2016r. 

28. Interpelacje i zapytania radnych. 

29. Sprawy różne. 

30. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

Pkt.1.  

Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

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

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum i pozwala na 

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Pkt.2.   

Zmiany w porządku obrad.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji: 

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVII/2016 Rady Miejskiej w 

  Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

  finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak - poprosił o zmianę zapisu pkt 23 z 

porządku obrad sesji:  

- Informacja o wykonaniu zaleceń i wniosków wydanych przez Komisję Rewizyjną   

  w latach 2014-2016 oraz kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli 

  zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2014 -2016 zgodnie z planem pracy 

  Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r. na zapis: 

- Informacja o wynikach kontroli z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  

  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w okresie 2014-2016. 

  

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 255/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016r w 

sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy 

Kłobuck głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu. 

Punkt został wprowadzony jako pkt 10 porządku obrad.  

 

Za zmianą zapisu pkt 23 na zapis: informacja o wynikach kontroli z działalności 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomani w okresie 2014-2016 głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

zapis został zmieniony, informacja będzie przedstawiona w pkt. 24 

 

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

zgłoszonymi zmianami głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt3.  

Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji z dnia 28.12.2016r.  

  

Za przyjęciem protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku głosowało 

18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

 

Pkt.4.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o bieżących sprawach Gminy 

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/.  
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Radny A. Nowak – zapytał, ile drzew zostało usuniętych w 2016r. i czy nastąpił 

wzrost wycinki drzew w stosunku do 2015r. oraz czy wycofanie przez firmę 

„ALTOR” wniosku dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie płyty do bioremediacji gleby metoda ex situ na działce nr 

253/6 obręb Kłobuck oznacza rezygnację z realizacji tego przedsięwzięcia.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wycofanie wniosku przez Firmę 

„ALTOR” powoduje zamknięcie i zakończenie całej procedury. W kwestii ilości 

wyciętych drzew z wniosków roku 2015 i 2016 odpowiedź zostanie udzielona na 

piśmie, gdyż będzie zachodziła konieczność przeanalizowania wszystkich wniosków 

o wycinkę drzew.  

 

Radny W. Dominik – rozumie, że rezygnacja z części zadaszenia placu targowego 

wynika z wniosków handlowców. Przypomniał, że przy pracach Zespołu uzgodnień  

dokumentacji projektowej była przekazania informacja, że jednym z warunków 

uzyskania dofinansowania tej inwestycji była realizacja tego zadaszenia.  Zapytał, 

czy w tej kwestii coś się zmieniło.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że na jednej z poprzednich posiedzeń sesji 

informował o rozważanej możliwości wycofania się gminy z dofinansowania z 

uwagi na bardzo małe szanse na jego uzyskanie oraz na konieczności spełnienia 

szeregu wymogów nie tylko związanych z zadaszenia placu targowego, ale również 

wyznaczeniem powierzchni do sprzedaży tzw. Eko produktów, które z mocy ustawy 

byłyby zwolnione z części opłat targowych. Zaznaczył, że pozyskane 

dofinansowanie wiązałoby gminę dość mocno ze swobodą w realizacji tego  

przedsięwzięcia, co obniżałoby koszty przychodów z tytułu ulg i oboszczeń. 

Przypomniał, że w pierwotnym projekcie zaprojektowane było nie tylko zadaszenie 

części placu targowego, ale również plac zabaw i szkoła jazdy, które to elementy 

zostały całkowicie usunięte. Ponadto projektowane zadaszenie nad drogą 

komunikacyjną przeciwpożarową chroniłoby tylko od deszczu, a nie dawałoby 

możliwości wykorzystania go do handlu. Dlatego też handlowcy po zapoznaniu się 

z dokumentacją projektową zadaszenia uznali, że korzystniejszym rozwiązaniem 

będzie zaprojektowanie placu targowego bez tego zadaszenia, a utwardzonego 

kostką z jedną drogą komunikacyjną z odwodnieniem i oświetleniem, który w 

pozostałe dni pełniłby funkcję parkingową.  

 

Radny A. Tokarz – w nawiązaniu do informacji z Wydziału GPN zapytał o koszt 

zakupu działek ozn. nr 822/15 i 58/6 i czy był zgodny z operatem szacunkowym oraz 

kto był nabywcą działki położonej w Kamyku ozn. 71/19 o pow.5930m2 

 W nawiązaniu do informacji z Wydziału GOR  

 - poprosił o więcej informacji odnośnie podpisanego aneksu do umowy sprzedaży 

  energii elektrycznej oraz do umowy o świadczenie usług dystrybucji w związku z  

  dobudową punktu poboru Łobodno, łącznik ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzecznej.  
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Burmistrz J. Zakrzewski - w odniesieniu do dobudowy punktu poboru 

odpowiedział, że związane jest z koniecznością podłączenia części oświetlenia do 

wybudowanego łącznika ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzecznej. Natomiast nabywcą 

działki w Kamyku jest użytkownik wieczysty Firma „ROLMETAL” z Kamyka.  

  

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że za nieruchomość 

położoną w Kłobucku, obręb Zagórze została wynegocjonowana cena 800,00zł. 

Natomiast na drugą działkę protokół uzgodnień został podpisany w sierpniu ubr ale 

z przyczyn niezależnych Akt został sporządzony w dniu 6.02.2017r.    

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, przez którą jednostkę będzie realizowany projekt 

pn. „Kłobuck przyjazny rodzicom” i jakie są założenia tego projektu. 

   

Burmistrz J. Zakrzewski– odpowiedział, że realizatorem projektu jest gmina, a 

później zostanie utworzona jednostka. W trakcie trwania procedury będzie 

zachodziła konieczność powołania niezależnej jednostki (żłobek).  

 

Pkt.5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Radny A. Tokarz – w nawiązaniu do styczniowej interwencji policji na ulicy Cichej w 

Kłobucku poinformował, że jest osobą, która zgłosiła starszą kobietę z pod tego 

adresu do GOPS z prośbą o pomoc, która przez GOPS pod kierownictwem 

ówczesnego kierownictwa została udzielona. Zaznaczył, że z jego informacji, 

wynika, że brak jest działań koordynacji, skoro o sytuacji zagrażającej życiu i 

zdrowiu petentki nie został powiadomiony GOPS. Zapytał, jak zorganizowana jest 

współpraca Policji z GOPS.  

- w imieniu właścicieli garaży zgłosił istniejący problem na ul. Wyszyńskiego w  

  Kłobucku, z którego powodu właściciele i użytkownicy garaży mają codziennie  

  problem z bezprawnym parkowaniem pojazdów samochodowym w przestrzeni 

  między garażami na prywatnym terenie, przez co mają utrudniony wyjazd i wjazd  

  do garażu mimo, że przy wjeździe jest umieszczone odpowiednie oznakowanie.  

  Zaznaczył, że będąc właścicielem jednego z garaży sam wielokrotnie z tego  

   powodu nie mógł uczestniczyć w ważnych spotkaniach. Natomiast policja jest  

  pasywna i nie reaguje na łamanie prawa drogowego, a to nie są jednostkowe  

  przypadki. Wobec powyższego domaga się regularnych codziennych, skutecznych i  

  grzecznych interwencji patroli policji na ul. Wyszyńskiego w Kłobucku oraz o  

  informacje czy problemy związane z brakiem miejsc parkingowych były zgłaszane  

  przez policję do burmistrza i starosty. Uważa, że jeśli jest taki problem powinien  

  być również dostrzeżony przez policję.  

- zapytał, jaka firma w razie zaistniałej potrzeby zajmuje się odholowywaniem  

  pojazdów.  
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Komendant Policji D. Atłasik – odpowiedział, że interwencja została 

przeprowadzona przez dzielnicowych tutejszej KPP i zakończona została 

przekazaniem starszej osoby do służb szpitalnych, która przez okres jednego 

tygodnia przebywała w szpitalu. Interwencja została przeprowadzona w związku z 

potencjalnym zagrożeniem zdrowia z uwagi na bardzo niskie temperatury. Policja 

współpracuje z GOPS i wszystkie informacje są przekazywane na bieżąco, również i 

w tym przypadku informacja została przekazana. Natomiast, aby nadzór GOPS nad 

osobami potrzebującymi pomocy był sukcesywny i całotygodniowy przez GOPS 

zostanie sporządzona lista osób, które będą wymagały nadzoru w soboty i niedziele, 

aby służby dzielnicowe miały szczególną uwagę w tym względzie. W odniesieniu do 

ul. Wyszyńskiego odpowiedział, że zna podłoże tego problemu. Niemniej jednak nie 

zgodzi się z kwestią, że policja w tym zakresie jest pasywna, bo zostaliśmy powołani 

do zapobiegania i ścigania przestępstw i wykroczeń, więc niedopuszczalnym byłoby 

to, gdyby patrol policji przemieszczający się ul. Wyszyńskiego nie reagował na 

pewne zachowania w ruchu drogowym poprzez złe parkowanie. Natomiast, jeśli są 

zauważalne przypadki zachowania poniżej etyki policji poprosił o pisemną 

informację. Zaznaczył, że problem związany z ul. Wyszyńskiego jest problemem 

dość szerokim związanym z ruchem i na pewno już w przeszłości policja 

współpracowała z wszelkiego rodzaju instytucjami, które miałyby na celu poprawę 

infrastruktury na ul. Wyszyńskiego. W tym temacie zostanie udzielona pisemna 

odpowiedź. W kwestii odholowania pojazdów odpowiedział, że pojazd może być 

odholowany na koszt policji i na koszt bezpośredni właściciela pojazdu. Natomiast o 

nazwie firmy poinformuje na kolejnym posiedzeniu sesji.  

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że jest w posiadaniu pliku korespondencji 

prowadzonej z policją wskutek podejmowanych interwencji na prośbę mieszkańców 

i właścicieli garaży. Zaznaczył, że prowadzenie korespondencji jest dla niego  

problemem i dyskomfortem.  

 

Radna B. Błaszczykowska – poinformowała, że w Polsce średnio rocznie w 

wypadkach komunikacyjnych ginie około 3tyś osób, ale w tym przydatku osoby 

winne są ukarane, ponieważ działają przepisy, policja, sądy i prokuratura. Natomiast 

z powodu cichego zabójcy, czyli zanieczyszczonego powietrza w Polsce średnio 

przedwcześnie umiera od 45 do 50 tyś osób i w tym przypadku osoby winne są 

bezkarne, a ofiary bezbronne. Zwróciła uwagę, że każdego roku od miesiąca 

września do kwietnia w sezonie grzewczym przeciętnie przez 144 dni w roku przez 

stacje monitorujące zanieczyszczenia dopuszczalnych norm 20μm na m3 pyłu 

zawieszonego odnotowywane są przekroczenia od 7 do 10 krotnie. Ponadto w Polsce 

jest za mało stacji pomiarowych, aby istniała możliwość dokonania rzetelnie pomiaru 

zanieczyszczenia powietrza w każdym rejonie, a dodatkowo informacje pozyskane 

ze stacji pomiarowych nie są przekazywane społeczeństwu, więc społeczeństwo nie 

jest rzetelnie informowane. Przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia 

badania dla całej Europy wykazały 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w 
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Europie, a w tych 50 aż 33 miasta położone są na terenie Polski. Dlatego też należy 

podjąć takie działania, aby obecna sytuacja uległa zmianie. Tym bardziej, że 

pozostałe państwa do rozwiązania tego problemu przystąpiły już dużo wcześniej.  

Ponadto musimy mieć świadomość, że przez zarząd województwa śląskiego w dniu 

12.01.2017r został przyjęty projekt uchwały antysmogowej dla naszego regionu,  

który od 1 września będzie zakazywał palenia węglem brunatnym i mułami tzw, 

miałem oraz mokrym drewnem. Co będzie wiązało się koniecznością wymiany kotła 

na co najmniej 5 generacji , a w miastach, gdzie są ciepłownie z podłączeniem do 

nitki ciepłowniczej. Osobiście życzyłaby sobie, aby na terenie Kłobucka nitka 

ciepłownicza została rozprowadzona po każdej ulicy bez względu czy podłączenie 

zostanie wykonane od razu czy w ciągu najbliższych lat. Doskonale rozumie, że nie 

wszystkich mieszkańców będzie stać od razu na sfinansowanie podłączenia do nitki 

ciepłowniczej i zakup urządzeń sterowniczych, czy wymianę kotła centralnego 

ogrzewania na kocioł wyższej piątej klasy, co stanowi koszt około 10.000,00zł, 

ponieważ większość rodzin, to rodziny o średnich i bardzo niskich dochodach są to 

renciści i emeryci, gdzie niejednokrotnie stają przed dramatycznym wyborem czy 

kupić węgiel czy jedzenie. Uważa, że w tej sprawie również przez władze powiatu 

powinno być zajęte odpowiednie stanowisko, w kwestii braku uregulowań 

prawnych, aby pomoc finansowa dotarła również do gmin, które bez wsparcia 

istniejącego problemu nie rozwiążą. Zapytała, dlaczego nie mamy środków na 

uświadomienie społeczeństwa, czy na pomoc w zmianie sposobu ogrzewania oraz 

czy są fundusze, które pozwolą na realizację tego przedsięwzięcia, a jeżeli ich nie ma 

to, kiedy możemy się takich funduszy spodziewać. Dlaczego w tym zakresie nie 

mamy materiałów edukacyjnych, bo tu nie tylko chodzi o spalanie węgla złej jakości, 

ale również o sprowadzania z za granicy samochodów, które przekraczają 

dopuszczalne normy spalin, a które są tak samo szkodliwe jak azbest.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura - odpowiedział, że są gminy, które już 

kilka lat wcześniej do tego tematu podeszły bardzo poważnie korzystając z 

powiatowego Programu ograniczenia niskiej emisji, który był dofinansowywany ze 

środków WFOŚ. Przytoczył przykład Gminy Opatów, która dwukrotnie wchodziła 

w Program ograniczenia niskiej emisji, dzięki czemu w około 400 gospodarstwach 

zostało wymienione źródło ciepła (piece, kolektory słoneczne). Natomiast z obecnego 

rozdania unijnego w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych skorzystają 

kolejne dwie gminy tj. Gmina Panki i Przystajń, gdzie również po wejściu w program 

odnawialnych źródeł energii, będzie istniała możliwość wymiany źródeł energii w 

400 gospodarstwach. Natomiast profilaktyka prowadzona jest dość szeroko, w którą 

włączył się również kościół. Niemniej jednak decydujący głos w tej sprawie ma 

polityka na poziomie Warszawskim, na której wpływ nie ma ani starostwo ani 

gmina. Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach przez rząd dość mocno były lansowane 

odnawialne źródła energii obecnie mamy odwrót od odnawialnych źródeł energii w 

kierunku węgła, co stanowi zagrożenie na najbliższe lata. Natomiast rejestracja 

pojazdów samochodowych przez Wydział Komunikacji odbywa się zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami. Zwrócił uwagę, że obecnie jako samorząd możemy 

tylko  apelować. Zaznaczył, że pierwszym sejmikiem, który zareagował na sygnał 

samorządu, który jako pierwszy dostrzegł problem był sejmik małopolski. Natomiast 

decydujące znaczenie mają Programy i decyzje podejmowane przez Rząd. Zaprosił 

na zorganizowane w dniu dzisiejszym spotkanie z Prezesem WFOŚ, na którym 

prezentowany będzie projekt uchwały sejmiku i będzie istniała możliwość jego 

przeanalizowania.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że również na ostatnim spotkaniu konwentu 

burmistrzów była podjęta dyskusja na temat uchwały sejmiku, gdzie jednym z 

wniosków z dyskusji była propozycja wprowadzenia zakazu sprzedaży tych 

szkodliwych substancji, ponieważ samo zakazywanie używania czegoś, co jest w 

ogólnym obrocie jest fikcją, a gdy nie będzie dostępu do złego paliwa niemożliwe 

będzie jego nabycie. Zaznaczył, że było również wiele uwag do samego projektu 

uchwały z uwagi na pewne zapisy dość mocno wiążące samorządy oraz na terminy 

wprowadzające w życie. Poinformował, że ten projekt uchwały będzie opiniowany 

przez radę na kolejnym posiedzeniu sesji, będzie istniała możliwość przedstawienie 

swoich propozycji. W ciągu miesiąca muszą zostać zorganizowane spotkania 

Komitetów Sterujących wszystkich Subregionów odnośnie grantów i możliwości  

pozyskania środków przeznaczonych na ten cel z Subregionu Centralnego. Zwróciła 

uwagę, że również pojawiają się szanse na pozyskanie dodatkowych środków 

finansowych z grantów, których pozyskanie dałoby szansę na sfinansowania 

przyłączy ciepłowniczych. Natomiast bez wytycznych nie wiemy czy również będzie 

dotyczyć prywatnych właścicieli sieci ciepłowniczej. Gmina nie dysponuje własną 

siecią ciepłowniczą, właściciel jest podmiotem prywatnym, co nie oznacza, że gmina 

nie może włączyć się samodzielnie w działania. W tym celu zostało zorganizowane 

spotkanie z Dyrektorem ds. inwestycji Firmy CALOR, na którym zostały 

przedstawione nasze założenia. Gmina Kłobuck w ramach zmniejszenia emisji 

przystąpiła do wymiany oświetlenia, która przyczyni się do zmniejszenie emisji 

energii wytwarzanej.  

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – w odniesieniu do formy informowania mieszkańców 

uważa, że dotychczasowy sposób w formie ulotek oraz organizowanych prelekcji w 

szkołach byłby wystarczający. Niemniej jednak na rozwiązanie istniejącego 

problemu potrzebne są środki finansowe, więc trzeba rozmawiać na poziomie 

województwa oraz centralnym, ponieważ w tej kwestii rząd ma dużo do 

powiedzenia. Przyznał, że Program 500 Plus jest dużym wsparciem finansowym dla 

społeczeństwa. Niemniej jednak należy pamiętać o niskich dochodach emerytów i 

rencistów, których nie stać na zakup węgla i dom często ogrzewany jest odpadami. 

Uważa, że należy apelować, aby cena węgla odpowiedniej jakości była dostępna dla 

społeczeństwa.  
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Dyrektor MOK O. Skwara - przyznała, że lepiej jest zapobiegać niż walczyć ze 

skutkami poinformowała, że MOK wziął udział w Konkursie Narodowego Centrum  

Kultury i został beneficjentem Programu, na którego przeszkolenie grup docelowych 

otrzymał 8.000,00zł. Na realizację utworzone zostały trzy grupy wiekowe tj: w wieku 

gimnazjalnym, 35 plus i seniora, które poprzez wybranie przez siebie celu będą  

miały możliwość przeszkolenia w zakresie stworzenia Programu  np EVENTU 

Ekologicznego, broszurki czy informatora. Natomiast poprzez wypracowanie 

Programu będzie istniała szansa pozyskania kilkudziesięciu tysięcy na realizację tego 

celu.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – zwróciła uwagę, że zostały poruszone dwa różne tematy 

wyjaśniła, że projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nie mówi o zakazie 

spalania odpadów w piecach, a mówi o zakazie używania paliw, których spalanie 

powoduje bardzo wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli m.in. węgla 

brunatnego, paliw stałych z wykorzystaniem węgla brunatnego, mułu i 

flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Natomiast zakaz spalania odpadów w 

piecach został objęty szeroko zakrojoną edukacją ekologiczną i takie działania są 

prowadzone. 

 

Radna B. Błaszczykowska – przyznała, że ani w ustawie ani w projekcie uchwały 

dla Województwa Śląskiego nie ma żadnego zapisu o zakazie sprzedaży opału 

gorszego gatunku. Dlatego też należy o tym mówić i wskazywać, że najlepszym 

sposobem rozwiązania problemu oprócz świadomości społeczeństwa jest zakaz 

sprzedaży opału gorszego gatunku. Poinformowała, że jest w posiadaniu filmu o 

skutkach smogu.  

 

Radny Z. Bełtowski – poinformował, że został ukarany mandatem za nieprawidłowe 

parkowanie, kiedy z powodu braku miejsca parkingowego przy szpitalu w 

Kłobucku został zmuszony do zaparkowania pojazdu w przestrzeni między 

garażami przy ul. Wyszyńskiego. Wówczas od patrolu policji usłyszał, dlaczego 

radni nie pomyślą o wyznaczeniu przy szpitalu placu do parkowania dla pacjentów. 

Przyznał, że takie miejsce powinno być wyznaczone naprzeciw szpitala za 

istniejącymi garażami, a istniejące garaże powinny być ewentualnie zlikwidowane.  

 

Komendant KPP D. Atlasik – zgadza się w kwestii związanej z utrudnioną 

możliwością zaparkowania przed szpitalem, która to możliwość dodatkowo na 

dzień dzisiejszy utrudniona jest z uwagi na prowadzony remont szpitala. Niemniej 

jednak przy bezpośredniej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nie widzi innej 

sytuacji jak bezpośredni podjazd przed budynek szpitala. Zwrócił uwagę, że 

policjantowi trudno jest ocenić jak była sytuacja w danym momencie. Uważa, że w 

tej sytuacji policjant zachował się prawidłowo, ponieważ wszyscy podlegamy temu 

samemu prawu, a w tej sytuacji nie było zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia.  
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Radny A. Tokarz – dodał, że w tej i poprzedniej kadencji osobiście zgłaszał istniejące 

problemy i wnioskował o zagospodarowanie terenu za garażami. W kwestii 

likwidacji garaży odpowiedział, że popiera propozycję, ponieważ chętnie się by go 

pozbył, bo jest mu kulą u nogi. Poprosił o wyjaśnienie funkcjonariuszowi policji, że 

nie radni dysponują budżetem, radny może tylko zgłosić koncepcję. Natomiast 

budżetem dysponuje burmistrz, który ma cały aparat administracyjny i on 

wypracowuje koncepcje rozwoju gminy również w zakresie miejsc parkingowych.  

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – ponowił zaproszenie do udziału w 

dzisiejszym spotkaniu z Prezesem WFOŚ, samorządowcami i przedsiębiorcami z 

terenu Powiatu Kłobuckiego. W nawiązaniu do projektu uchwały antysmogowej 

Województwa Śląskiego przyznał, że w tej uchwale nie ma mowy o zakazie palenia 

odpadami w piecach, ponieważ tą kwestię uregulują inne przepisy.  

Z uwagi, że nie miał możliwości uczestniczenia w styczniowym posiedzeniu Sesji 

Rady Miejskiej w Kłobucku przekazał noworoczne życzenia i podziękował za 

dotychczasową współpracę m.in za tą jaka miała miejsce przy realizowanej 

inwestycji drogowej drogi powiatowej relacji Kalej, Szalejka, Lgota, Biała. Nawiązał 

do inwestycji drogowych zaplanowanych na rok 2017 między innymi takich jak: 

-  przebudowa drogi Kłobuck – Hutka, której realizacja będzie z PROW i część drogi 

   będzie realizowana z dofinansowaniem unijnym, a część przy udziale środków 

   starostwa i Gminy Kłobuck.  

-  przebudowy trzech dróg wojewódzkich przebiegające przez nasz Powiat  

   Kłobucki, gdzie już została zakończona dokumentacja projektowa. Drogi zostały 

   zgłoszone do konkursu RPO w bieżącym roku, a w kwietniu powinna być już  

   decyzja czy i która droga zostanie zakwalifikowana do dofinansowania.  

W zakresie spraw bieżących:  

 - przekazał podziękowania od Wojewódzkiego Komendanta Policji za udzielone  

   dofinansowanie na zakup pojazdów dla KPP w Kłobucku oraz informację o  

   najlepszych wynikach osiągniętych w ubr. przez KPP w Kłobucku. 

 - poinformował, że w najbliższych dniach zostanie oddana Izba Przyjęć przy  

   Szpitalu w Kłobucku, w trakcie spotkania zostaną przeprowadzone ostateczne 

    uzgodnienia dotyczące chodnika przy ul. Wyszyńskiego.  

 - poinformował o zaplanowanym na dzień 13.02.2017r oficjalnym przekazaniu przez  

   wojewodę karetki pogotowia z grupy C z pełnym wyposażeniem.  

 - o planowanym przystąpieniu do opracowania dokumentacji projektowej drogi  

   relacji Grodzisko Pierzchno, która na przełomie sierpnia i września w zostanie  

   zgłoszona do Marszałka o dofinansowanie unijne w ramach PROW.  

 - w czwartek w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie opracowania  

   dokumentacji na brakujący ciąg pieszo rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr  

   492 Kłobuck – Grodzisko. Starostwo zadeklarowało pokrycie kosztu  

   sporządzenia dokumentacji projektowej. 
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Radna D. Kasprzyk – zapytała, jak działa system powiadamiania ratownictwa 

medycznego i straży, że do zgłoszonego wypadku drogowego przyjeżdżają cztery 

Ochotnicze Straże Pożarne, co wiążę się z wypłatą diet dla tych strażaków. Ponadto, 

przez kogo powiadamiana jest pomoc drogowa. Przytoczyła przykład wypadku 

drogowego, jaki miał miejsce na początku stycznia na drodze wewnętrznej ul. 

Spichlerzowej, w którym nie było osób poszkodowanych, a gdzie na miejsce 

wypadku oprócz Pogotowia i Policji przyjechały cztery samochody Ochotniczych 

Straży Pożarnej, w tym trzy przyjechały z sołectw sąsiednich tj. Kamyka, Łobodna i 

Białej.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – w odpowiedziała, że w zależności 

od dokonanego zgłoszenia są angażowane odpowiednie służby, więc jeśli było 

dokonane zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym musiała być powiadomiona 

przez dyspozytora zawodowa straż pożarna, pogotowie i policja. 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – uzupełnił, że wszystkie akcje 

ratownicze prowadzone są przez doświadczonych oficerów Państwowej Straży 

Pożarnej lub Policji po to, aby cała akcja została przeprowadzona sprawnie w trosce 

o bezpieczeństwo poszkodowanych osób. Natomiast OSP nie wyjedzie do akcji bez 

dyspozycji punktu dowodzenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

po przeprowadzonej ocenie opisu zdarzenia przez osobę w terenie. Zawsze jest 

zasada, że lepiej jest, żeby przyjechał jeden zespół więcej niż o jeden za mało. 

Przytoczył przykład zdarzenia, które nie zakończyło się śmiercią żadnej z osób 

sześcioosobowej rodziny z powodu zatrucia z uwagi, że na miejsce wypadku 

przyjechały trzy pojazdy Straży Pożarnej, które dzięki temu, że miały sprzęt do 

prowadzenia sztucznego oddychania do czasu przyjazdu karetek pogotowia 

przewentylowali osoby poszkodowane. Osobiście uważa, że obecny system 

powiadamiania działa prawidłowo.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała Starostę czy była rozważana możliwość 

zatrudnienia nauczycieli dydaktycznych, którzy w wyniku dostosowania sieci szkół 

do nowego ustroju oświatowego poprzez zmianę systemu nauczania zostaną 

zwolnieni, a które to osoby mogłyby zostać zatrudnione w wydłużonym okresie 

nauczania w szkołach średnich. 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego H. Kiepura – odpowiedział, że prowadzone są 

rozmowy i jako urzędnicy powinniśmy się opierać na obowiązujących przepisach 

prawa. Zaznaczył, że w szkołach średnich mogą pojawić się dodatkowe etaty, kiedy 

do szkół średnich przyjdą uczniowie z tego rocznika. Ponadto są zapisy zabraniające 

dokładania godzin nadliczbowych, które spowodują to, że zostaniemy zmuszeni do 

przyjęcia tych nauczycieli. Niemniej jednak, jeśli nie będzie możliwości dołożenia 

godzin ponadwymiarowych w styczniu nauczycielom będzie zachodziła 

konieczność wypłaty wyrównań.  
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Radny Powiatu M. Lesik – w odniesieniu do problemu smogu przyznał, że 

potrzebna jest edukacja, ale oprócz edukacji potrzebna jest również kontrola i danie 

możliwość zgłoszenia pewnych niewłaściwych zachowań niezgodnych z prawem, 

aby mieszkańcy wiedzieli, że jest to kontrolowane. Dlatego też zaproponował 

powołanie gminnej straży antysmogowej, której zadaniem z chwilą dokonanego 

zgłoszenia byłoby przeprowadzenie wybiórczych kontroli, czym palone jest w 

piecach.  

 

Komendant KPP Atlasik – odpowiedział, że ze względu na istniejącą pogodę temat 

smogu jest tematem zasadniczym. Ustawa o odpadach daje możliwość ukarania 

grzywną pewnych zachowań niezgodnych z prawem w kontekście powołania 

specjalnych komisji. Przyznał, że temat jest trudny, ponieważ wejście do domu w 

sytuacji, kiedy ktoś nie chce wpuścić jest wybitnie utrudnione. Poinformował, że 

przez Policję wszelkiego rodzaju zawiadomienia nie są bagatelizowane i są 

realizowane są poprzez dzielnicowych.  

 

Radny W. Dominik – w nawiązaniu do wszczętego postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć 

polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk oraz 

w kontekście planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 491 i skrzyżowania 

drogi z drogami powiatowymi. Zwrócił uwagę, że mając możliwość wglądu do 

projektu planu widział, że większość tych skrzyżowań rozwiązana została poprzez 

budowę ronda. Wyjątek stanowi skrzyżowanie z drogą 2043S z ul. Reymonta w 

Kamyku, które to skrzyżowanie pozostaje w dotychczasowym kształcie uważa, że to 

skrzyżowanie jest stosunkowo niebezpieczne, gdzie jest bardzo zła widoczność. 

Zapytał, czy w celu poprawy bezpieczeństwa kierujących osób na skrzyżowaniu 

drogi wojewódzkiej nr 491 z drogą powiatową ul. Reymonta w Kamyku została 

przewidziana sygnalizacja świetlna czy to skrzyżowanie pozostanie zostanie w 

wersji obecnie funkcjonującej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegającego na 

przebudowie drogi powiatowej 2043 S relacji Kłobuck – Kamyk dotyczy odcinka ul. 

Szkolnej i ul. Reymonta w całości. Projekt ul. Rejmonta i ul Szkolnej będzie 

dostosowany do zaproponowanego rozwiązania, jakie zostało przedstawione w 

projekcie wojewódzkim. W kwestii skrzyżowania drogi ul. Reymonta z droga 

wojewódzka Nr 491 odpowiedział, że w pierwszej koncepcji była przewidziana 

budowa ronda jednakże ZDW z uwagi na wysoki koszt związany z wykupem terenu 

zrezygnował z jego budowy. Została zaplanowane skrzyżowanie bezkolizyjne tj 

poprzez wyznaczenie trzypasmowego pasa jezdni z możliwością skrętu na jednym 

pasie i możliwością przejechania przez skrzyżowanie z ulicy Reymonta w ulicę 

Strażacką poprzez zatrzymanie pojazdu przy środku skrzyżowania. Dodatkowo 

przy dojeździe do skrzyżowania przewidziane zostały wysepki spowalniające.  
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Radny M. Strzelczyk – zapytał, dlaczego wydawane są zezwolenia na import obcego 

opału, gdy nasz węgiel lepszej jakości jest eksportowany. Zwrócił uwagę, że od 

wielu lat można zaobserwować, że do naszego kraju importowany jest tańszy 

pozagatunkowy węgiel, którego spalanie powoduje bardzo duże zanieczyszczenie 

powietrza.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 9 Z. Sukiennik – zaproponował przeanalizowanie w 

przyszłości w naszym rejonie budowy ciepłowni, która rozwiązałaby istniejący 

problem zanieczyszczania powietrza.  

 

Mieszkaniec Osiedla Nr 4 I. Telęga - w imieniu mieszkańców osiedla zapytał, co jest 

powodem, że nie wszystkie autobusy dalekobieżne zatrzymują się na naszych 

przystankach.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że z przystanku autobusowego ma prawo 

skorzystać każdy przewoźnik. Natomiast, jeśli występują takie utrudnienia sprawa 

zostanie rozeznana, poprosił o podanie konkretnej trasy i przewoźnika. 

  

Radny Powiatu R. Minkina – w odniesieniu do propozycji budowy ciepłowni 

odpowiedział, że Firma CALOR jest chętna na każdą inwestycje i ma jeszcze wolne 

moce przerobowe, które można byłoby wykorzystać na osiedlach. Niemniej jednak 

dopóki nie będzie możliwe pozyskanie środków zewnętrznych w kierunku ochrony  

ekologii i ciepłownictwa samorządy nie będą mogły partycypować w kosztach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – w uzupełnieniu przyznał, że w 

ostatnim okresie niektóre autobusy nie przejeżdżają wyznaczoną starą trasą 

przytoczył przykład autobusu relacji Kłobuck - Parzymiechy, który nie przyjeżdża 

do Zagórza tylko jedzie bezpośrednio przez Kłobuck – Rynek do Parzymiech. 

Uważa, że PKS z uwagi na pojawienie się na rynku lokalnym dość dużej ilości 

prywatnych przewoźników szuka oszczędności w celu utrzymania swoich linii, z 

których już część została zawieszona, a część tras została skrócona.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – zaproponował sprawdzenie skąd składy 

węglowe zakupują węgiel i czy mają certyfikat na węgiel, który odpowiadałby 

wymogom.  

 

Pkt.6.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców 

 

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

zabrania głosu na sesji.  

 

Pkt.7.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026  

 

Autor Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck – przedstawił naniesione 

poprawki zgłoszone na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego  

odnośnie poprawy niewłaściwych zapisów zawartych w analizie SWOT:  

1. wykreślenie zapisu brak zjazdu z autostrady i wskazanie w zagrożeniach  

    brak obwodnicy Kłobucka,  

2. doprecyzowanie zapisu: brak terenów inwestycyjnych poprzez dodanie słów brak  

    terenów inwestycyjnych będących własnością gminy.  

3. w nawiązaniu do wskazanego zagrożenia powodziowego doprecyzowanie zapisu;  

    brak zagrożenia powodziowego, tereny okresowo podtapiane.  

4. wykreślenie zapisu: brak zachęt dla inwestorów zewnętrznych.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii mocnych stron zaproponował dodanie zapisu: 

zachęty dla inwestorów lokalnych w postaci ulg podatkowych.  

 

 Radny W. Dominik w uzupełnieniu propozycji Burmistrza zaproponował 

wskazanie konkretnych uchwał określających warunki uzyskania ulg.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zaproponował zapis: zachęty dla inwestorów lokalnych w 

postaci ulg podatkowych wyrażonych w uchwałach rady miejskiej.  

 

Radny A. Tokarz zwrócił uwagę na poprawę z zapisu str. 17 wieku XVI na wiek XV 

kiedy proboszczem kłobuckim był ksiądz Bartłomiej Długosz, który w 1434r 

przekazał parafię swojemu bratankowi-Janowi autorowi dziejów Polski.  

W nawiązaniu do wyzwań rozwojowych naszej gminy, gdzie m.in zidentyfikowane 

zostały dwa ważne zagadnienia tj. ochrona zdrowia i infrastruktura drogowa. 

Zapytał, z jakich źródeł informacyjnych korzystano przy zagadnieniu infrastruktury 

drogowej i czy korzystano z przeglądów podstawowych stanu technicznego dróg 

gminnych. 

 

Autor Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck – odpowiedział, że korzystano z 

dostępnych ogólnych danych statystycznych. 

  

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze 

zgłoszonymi uwagami dotyczącymi poprawy niewłaściwych zapisów danych. 

/ za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Kłobuck na lata 2016-2026 głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 

radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 269/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że w Załączniku Nr 1 zaproponowany został 

podział kwoty 69.090,00 zł pozostającej z roku ubiegłego na następujące cele: 

- zwiększenie środków na wynagrodzenie i pochodne w zakresie Gminnego Ośrodka  

  Pomocy Społecznej na zatrudnienie opiekunki wykonującej usługi opiekuńcze dla  

   mieszkańców Gminy 27.900,00 zł, 

- uzupełnienie wkładu własnego w zakresie projektu realizowanego przez GOPS  

   dotowanego z Kapitału Ludzkiego w wysokości 1.190,00 zł (kwota niezrealizowana  

   w roku ubiegłym), 

- uzupełnienie planu w zakresie bezdomnych zwierząt w kwocie 30.000,00 zł dla  

   Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej, 

- zwiększenie dotacji dla Biblioteki w zakresie remontu czytelni. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga – powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy zatrudnienie opiekunki na 3/4 etatu wynikało z 

braku godzin na opiekę nad ludźmi starszymi oraz ile godzin średnio 

przeznaczonych jest na petenta.  

 

Z-ca Kierownika GOPS R. Jaszczyk – wyjaśnił, że zwiększają się potrzeby na 

dodatkowe zatrudnienie opiekunek, ponieważ społeczeństwo wymaga coraz więcej 

usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS. Obecnie na jedną osobę przypada 

średnio jedna godzina dziennie w tym czasie świadczone są usługi związane z 

opieką, praniem, wyżywieniem klientów GOPS.  

 

Radna D. Kasprzyk – zwróciła uwagę, że został zwiększony plan wydatków w 

zakresie zwierząt bezdomnych, również z przedstawionej informacji burmistrza 

wiemy, że zostało wydane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony nad bezdomnymi zwierzętami firmie z Miasteczka Śląskiego. Zapytała, czy 

z uwagi na fakt, że nie wszystkie zwierzęta wyłapane są bezdomne istnieje 

możliwość wyłonienia firmy, która zajęłaby się tymczasową opieką, aby jego 

właściciel miał możliwość jego odnalezienia. Uważa, że dobrym miejscem byłaby 
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Lecznica dla zwierząt, która ma odpowiednie zaplecze i możliwość zapewnienia 

prawidłowej opieki w tym czasie, a te działania mogłoby zminimalizować koszty 

gminy w tym zakresie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski –  odpowiedział, że zgodnie z ustawą obowiązkiem gminy 

jest wyłapanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska, a nie  

przetrzymywanie aż znajdzie go jego właściciel. Zwrócił uwagę, że problem jest dość 

poważny na koniec stycznia na ten cel brakuje już środków finansowych i zachodzi 

konieczność kolejnego przesunięcia. Zaznaczył, że może okazać się, że obecny 

system będzie gminę kosztował setki tysięcy złotych. 

 

Radny J. Puchała – zapytał, jakie są inne możliwości ograniczenia tych kosztów. 

Zauważył, że dużo psów to tzw. psy uliczne, czyli takie, które mają właścicieli, a 

tylko uciekły z nieruchomości. Zaproponował rozważenie możliwości pouczenia 

tych właścicieli lub ich ukarania.  

 

Radny M. Wojtysek – zapytał, ile psów zostało wyłapanych w styczniu i jaki jest 

koszt wyłapania jednego psa. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że zostało wyłapanych ok. 44 

zwierząt (psy i koty). W starej umowie koszt za wyłapanie 1 szt. stanowi kwotę  

1.600,00zł brutto, która to kwota w porównaniu z innymi miejscowościami była 

najniższą kwotą. Ponadto w przypadku naszej gminy, nie musimy płacić, co miesiąc 

za dożywianie czy leczenie. Poinformował o dobrej współpracy z sołtysami, radnymi 

oraz mieszkańcami jak również z Policją. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 265/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu 

wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że projekt uchwały przewiduje zaciągnięcie 

w 2017 roku kredytu długoterminowego w wysokości 4.761.252,35 zł, co wynika z 

uchwalonego budżetu.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga –powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku oraz 

spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu głosowało 17 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 266/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.10.   

Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVII/2016 Rady Miejskiej  

w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że podjęcie niniejszej uchwały wynika z 

pilnej potrzeby ogłoszenia przetargów na opracowanie projektów planów 

zagospodarowania przestrzennego objętych procedurą przetargową. Wyjaśniła, że 

przedstawione w załączniku nr 2 projekty planów zagospodarowania 

przestrzennego mają okres powyżej 1 roku, a zaciągnięcie zobowiązania powyżej 1 

roku musi być poprzedzone procedurą wprowadzenia zadania do wydatków 

bieżących w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Radny M. Woźniak – zapytał, czego dotyczą plany zagospodarowania. 

 

Kierownik GPN A. Jagielska – wyjaśniła, że dotyczą terenów położonych w 

miejscowościach wymienionych w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w dniu 

22 listopada 2016r, które znalazły się w nowych obszarach oddziaływania od 

wiatraków. 

 

Radny M. Woźniak – zapytał, jaki będzie koszt gminy. 

 

Kierownik GPN A. Jagielska – wyjaśniła, że na chwilę obecną zostały zabezpieczone 

środki w kwocie 155.000,00 zł. Faktyczny koszt zostanie określony przez wykonawcę 

wyłonionego w postępowaniu przetargowym.  

 

Radny M. Woźniak – zapytał, czy konieczność przystąpienie do opracowania 

planów wynika z ustawy. 

 

Kierownik GPN A. Jagielska – wyjaśniła, że chodzi o „ustawę wiatrakową”, która 

zmieniła granice oddziaływania tych elektrowni. 

 

Radny W. Dominik – rozumie, że obecnie chodzi o rozłożenie płatności za 

opracowanie planów na 2 lata. 
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVII/2016 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 267/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem  

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.  

 

Kierownik EK S. Piątkowska – poinformowała, że projekt uchwały został 

przygotowany w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty. W związku z tym, 

że dzieci sześcioletnie zostały ujęte w subwencji oświatowej nie będzie konieczności 

ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu wychowania przedszkolnego dla tych dzieci. 

Natomiast celem projektu uchwały jest określenie wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w placówkach 

prowadzonych przez Gminę Kłobuck. Projekt uchwały zgodnie z ustawą został 

skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. Żadna z organizacji nie zgłosiła 

uwag w czasie trwania konsultacji. Przewidywana subwencja w 2017r. na dziecko 6 

letnie w przedszkolu na wynieść ok. 4.135,00 zł. Natomiast roczna kwota dotacji 

przedszkolnej z budżetu państwa w 2017r. na dziecko do 5 lat będzie wynosić 

1.338,00 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez 

Gminę Kłobuck głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 268/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w 

Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego. 

 

Kierownik EK S. Piątkowska – w imieniu Burmistrza poprosiła o przyjęcie 

autopoprawek dot. załączników projektu uchwały. 

W zakresie załącznika Nr 1 dodanie zapisu przy Szkole Podstawowej Nr 3 ulicy 

Harcmistrza Tadeusza Sobisia.   
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W zakresie załącznika Nr 3 w kolumnie 3 Szkoła Podstawowa Nr 3 wykreślenie ul. 

Krzywej oraz wykreślenie jednego zapisu nazwy ul. Słoneczna, a dodanie ul. 

Harcmistrza Tadeusza Sobisia. 

Przedstawiła informację odnośnie propozycji zmian sieci i obwodów publicznych 

szkół podstawowych na terenie Gminy Kłobuck. 

/ Prezentacja w załączeniu pod protokołem /  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 10 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było/.  

 

Radny A. Sękiewicz – zwrócił uwagę na pewną wewnętrzną sprzeczność, ponieważ 

nie ma nic odnośnie roli, jaką mają rodzice. Sam jako nauczyciel w przedmiocie, w 

którym uczy opiera się na deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. Przytoczył 

zapisy  deklaracji:  

- pkt. 3 „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom w najwyższym stopniu są    

                obowiązani do wychowania potomstwa, dlatego muszą być uznani za  

                pierwszych i głównych jego wychowawców”.  

- pkt 6  „ Rodzice, którzy mają pierwszy i nienaruszalny obowiązek oraz prawo  

                wychowywania dzieci winni cieszyć się prawdziwą wolnością w wyborze  

                szkoły”. 

Uważa, że dobrze by było, aby taki zapis znalazł się w uchwale, że rodzic ma też 

jakieś prawo wyboru szkoły. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że nic się nie zmieniło zawsze rodzic ma 

pierwsze prawo w kwestii swojego dziecka. W pojedynczych przypadkach rodzica 

nie można zmusić do posłania dziecka do konkretnej szkoły. Są przykłady, że w 

naszych placówkach uczą się nawet dzieci z innych gmin. Natomiast obowiązkiem 

gminy jest wprowadzenia ustawy w życie w taki sposób, jaki jest najmniej 

krzywdzący dla dzieci i rodziców. Uważa, że propozycja takiego projektu uchwały z 

takim podziałem wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Niemniej jednak czas 

pokaże czy tryb wprowadzania ustawy sprawdzi się w życiu. Staramy się stworzyć 

takie warunki, aby to rodzic był na pierwszym planie, a dopiero później nauczyciele.  

Natomiast w uchwale nie ma możliwości wprowadzenia zapisu, że to rodzic 

decyduje, bo wtedy nie byłaby robiona rejonizacja. Ponadto, jeżeli rodzic zdecyduje 

się na szkołę odległą od miejsca zamieszkania, wówczas gmina nie ma obowiązku 

dowozu ucznia do szkoły. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, czy nazwa samej uchwały nie powinna dokładnie 

odzwierciedlać nazwy zapisanej w art. 206 ustawy, mianowicie „uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego 
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ustawą Prawo oświatowe ”. Ponadto w samej treści uchwały są tylko szkoły w 

Kłobucku, Kamyku i Łobodnie nie ma Zespołu Szkół w Libidzy i Białej rozumie, że 

te dwie szkoły z mocy ustawy zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły 

podstawowe. Zapytał jak przedstawia się szacunkowa ilość zniesionych etatów do 

przywołanych szacunkowych kwot dot. odpraw dla nauczycieli. Poinformował, że 

wystąpił o informację publiczną dot. między innymi analiz demograficznych, które 

stały się podstawą do wyznaczenia nowej sieci szkół i granic obwodów szkolnych. 

Niemniej jednak ten dokument jest tak naprawdę niesprawdzalny, bo są to dane 

osobowe, w związku z tym trudno komuś z zewnątrz sprawdzić wiarygodność tych 

wyliczeń. Można założyć, że było robione to dość kreatywnie żeby w jakiś sposób 

zbilansować te dwie klasy w każdej ze szkół (chodzi głównie o szkoły w Kłobucku). 

  

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do podstawy prawnej i tytułu uchwały 

odpowiedział, że te kwestie były konsultowane z Nadzorem Prawnym Wojewody 

Śląskiego, do których nie wniesiono uwag. W kwestii informacji publicznej odnośnie 

analiz demograficznych odpowiedział, że nie są to kreatywne wyliczenia, a 

wszystkie dane dot. poszczególnych ulic i dat urodzenia dzieci od 2010r pozyskane 

zostały z ewidencji ludności.  

 

Kierownik EK S. Piątkowska – wyjaśniła, że Zespoły Szkół w Libidzy i Białej nie 

pojawiły w projekcie uchwały, ponieważ Zespoły Szkół w Libidzy i Białej jak zostało 

wskazane w planie sieci publicznych szkół podstawowych stanowiącego załącznik 

nr 1 do uchwały będą działały od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019r. a z dniem 1 

września będą działały jako Szkoła Podstawowa w Libidzy i Szkoła Podstawowa w 

Białej. Natomiast, jeśli chodzi o Szkołę Podstawową w Kamyku i Łobodnie, dlatego 

po przecinku dalej jest napisane „w Zespole Szkolno-Przedszkolnym", ponieważ 

szkoły podstawowe będą działały dalej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego 

ponieważ tam dalej pozostaną przedszkola. W odniesieniu do „czarnego 

scenariusza” i liczby zwolnień nauczycieli przedstawiła liczbę nauczycieli 

planowanych do zwolnienia w poszczególnych szkołach;  

w Szkole Podstawowej Nr 1 w roku 2017/2018 -  4 nauczycieli,  

                                                   w roku 2018/2019 – 4 nauczycieli,  

                                                   w roku 2019/2020 – 3 nauczycieli, 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku 2017/2018 -  2 nauczycieli,  

                                                   w roku 2018/2019 – 3 nauczycieli, 

w Szkole Podstawowej Nr 3 w roku 2017/2018 -  7 nauczycieli,  

                                                   w roku 2018/2019 –10 nauczycieli. 

 

Radny W. Dominik – poinformował, że z udzielonej w dniu wczorajszym informacji 

na złożone zapytanie i z uzyskanych informacji od kilku rodziców, którzy mają 

dzieci w tym wieku wynika, że ich dzieci nie zostały ujęte w ewidencji. Zapytał, czy 

nie wykazanie tych kilku dzieci jest zwykłą omyłką, czy też wynikiem błędnych 

danych z ewidencji ludności.  
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Kierownik EK S. Piątkowska – odpowiedziała, że powodem może być również to, 

że te osoby mają obecnie inne adresy zameldowania. Z uwagi, że są to całe wydruki 

z ewidencji ludności nie może ich udostępnić. Zaproponowała, że po sesji postara się 

wyjaśnić zgłoszone niejasności. 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że mamy wielu mieszkańców, którzy nie meldują 

się w domach, w których mieszkają kilka lat, aby nie płacić podatków od tych 

budynków. Niemniej jednak poruszona kwestia zostanie sprawdzona.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego 

głosowało 18 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie 

było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 270/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.     

 

Pkt.13. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXVII/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.  

 

Przewodniczący GKRPA J. Krakowian – przypomniał, że w dniu 22.11.2016r. 

Uchwałą Nr 233/XXVII/2016 Rada Miejska w Kłobucku uchwaliła Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Z uwagi, że Organ Nadzoru wszczął 

postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr 

233/XXVII/2016 z dnia 22.11.2016 z powodu braku określenia w treści programu 

metod służących realizacji zadań określonych w art. 10 ust.1 pkt.1,2,5 i 5 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z powyższym 

zachodzi konieczność wprowadzenia w załączniku Nr 1 i 2 Gminnego Programu 

Narkomani na rok 2017 zmiany polegającej na określeniu w treści programu metod 

służących realizacji zadań. Gminny program przeciwdziałania narkomanii stanowi 

część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXVII/2016 z 

dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 271/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  
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Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla 

przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – zgłosiła autopoprawkę dotycząca poprawy zapisu tytuł 

uchwały  „ w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie 

Kłobuck”. Poinformowała, że w obiegu prawnym funkcjonuje uchwała Rady 

Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania diet dla 

przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich oraz sołtysów w Gminie 

Kłobuck. Przepis art. 37b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym daje kompetencje 

radzie gmin do podjęcia uchwały odnośnie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży. Wobec powyższego został przygotowany projekt uchwały, który określa 

zarówno diety jak i zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczących 

zarządów osiedli oraz sołtysów, w którym proponuje się pozostawienie 

wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości tj. 11% miesięcznego wynagrodzenia 

minimalnego, które od 1 stycznia 2017r. wynosi 2.000,00 zł.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Radna D. Kasprzyk – zapytała, czy przewodniczącemu zarządu osiedla lub 

sołtysowi nieobecnemu na sesji też będzie potrącona jakąś część diety, tak jak 

radnemu, czy otrzymają dietę w pełnej wysokości.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała, że nie można uzależnić wysokości diety od 

obecności, ponieważ obecność sołtysa na sesji nie jest wymagana. Jest tylko gościem, 

więc nie ma możliwości zróżnicowania wysokości diet. Natomiast dieta jest za 

działalność sołtysa w terenie. 

 

Radny W. Dominik – rozumie, że uchwała ma charakter bardziej porządkujący, 

poprzez dostosowanie zapisów uchwały do zapisów ustawy o samorządzie 

gminnym, która dokładnie wskazuje, że Rada może ustalić zasady diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych. 

 

Sekretarz M. Kasprzak – dodała, że uchwała z 2008r. regulowała tylko jedną z tych 

kwestii dot. diety, a nie było w niej regulacji zwrotu kosztów podróży służbowej.  

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym reguluje 

kwestie udziału radnego w posiedzeniach komisji czy sesji. Radny z mocy ustawy 

jest zwalniany, co z reguły jest respektowane przez pracodawców. Natomiast nie ma 
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takiego przepisu, który by to samo uprawnienie nadał przewodniczącym zarządów 

osiedli czy sołtysom. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska T. Wałęga – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla 

przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck głosowało 20 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 272/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Kłobuck na lata 2014-2017. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autoprawkę polegającą na 

poprawie zapisu w § 1 daty podjęcia uchwały zmieniającej na zapis nr 138/XVI/2015  

poinformowała, że w związku z włączeniem do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

budynku dworca kolejowego i dwóch budynków położonych w Kłobucku przy ul. 

Kolejowej oraz zaleceniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Katowicach o ujęcie w/w obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków. Burmistrz 

Kłobucka zarządzeniem Nr GPN.0050.230.2016 z dnia 16.11.2016r wprowadził 

zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kłobuck polegające na założeniu 3 

kart adresowych zabytków nieruchomych dla w/w obiektów. W związku z 

powyższym zachodzi konieczność podjęcie niniejszej uchwały wprowadzającej 

powyższe zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na 

lata 2014-2017 przyjętym uchwałą nr 443/XLV/2014 Rady Miejskiej zmienionym 

uchwałą nr 138/XVI/2015r.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny A. Sękiewicz- zwrócił uwagę, na błędne zapisy nazwy parafii św. Marcina i 

Małgorzaty, która od ponad stu lat ma nazwę parafii pod wezwaniem św. Marcina. 

  

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że używana nazwa wynika 

z przyjętej nazwy przez Konserwatora Zabytków.  
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 273/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie 

miejscowości Biała – ulica Królewska.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że stosowny wniosek o 

nadanie drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 812/2 obręb Biała Górna 

nazwy ul. Królewska złożony został przez mieszkańców Białej. Zgodnie z art. 8 ust. 

1a ustawy o drogach publicznych nadanie nazwy drodze wewnętrznej wymagane 

jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela terenu, na którym zlokalizowana jest 

droga Starosta Kłobucki pismem z dnia 12.12.2016r nie wniósł sprzeciwu do nadania 

nazwy tej drodze. Zaznaczył jednocześnie, że przedmiotowa nieruchomość w dacie 

wejścia w życie ustawy z dnia 10.05.1990r Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych stanowiła 

mienie ogólnonarodowe i podlega komunalizacji na rzecz gminy. Zaznaczyła, że po 

założeniu księgi wieczystej gmina wystąpiła do wojewody o stwierdzenie nabycia 

przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik - zwrócił uwagę, aby zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

Starosta Kłobucki jako właściciel używał sformułowania wyrażam zgodę, a nie, że 

nie wnosi sprzeciwu. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

położonej na terenie miejscowości Biała – ulica Królewska głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 274/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie 

miejscowości Biała – ulica Spacerowa. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że przedmiotowa droga 

wewnętrzna zlokalizowana jest na działce nr 820 obręb Biała Górna stanowiącej 
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własność Skarbu Państwa. Z wnioskiem o nadanie nazwy ul. Królewskiej wystąpili 

mieszkańcy z Białej. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych nadanie 

nazwy drodze wewnętrznej wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela 

terenu, na którym zlokalizowana jest droga Starosta Kłobucki pismem z dnia 

12.12.2016r nie wniósł sprzeciwu do nadania nazwy tej drodze. Zaznaczając, że 

przedmiotowa nieruchomość w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 10.05.1990r 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o 

pracownikach samorządowych stanowiła mienie ogólnonarodowe i podlega 

komunalizacji na rzecz gminy.  

 

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 nadania nazwy drodze wewnętrznej 

położonej na terenie miejscowości Biała – ulica Spacerowa głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 275/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.18.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi 

Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców. 

 

Dyrektor MOK O. Skwara – poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zawarcia 

kolejnej umowy na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców części budynku 

MOK w Kłobucku położonego na nieruchomości ozn. Nr 4438/58 tj: 

-  pomieszczenia użytkowego o pow. 18,00m2  znajdującego się w piwnicy budynku z  

   przeznaczeniem na próby zespołu muzycznego. 

- pomieszczenia użytkowego o pow. 11,00m2  usytuowanego na parterze budynku z 

  przeznaczeniem na działalność gospodarczą – prowadzenie biura obrotu 

  nieruchomościami.   

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 osoby wstrzymały się od głosu/.  

 

Radna B. Błaszczykowska – w nawiązaniu do pomieszczenia użytkowego o pow. 

18,00m2 uważa, że stawka czynszu za tego typu lokal dla zespołu muzycznego jest za 

wysoka i powinna być ujednolicona do stawki czynszu lokalu znajdującego się na 

OSiR. W odniesieniu do pomieszczenia o pow. 11,00m2 zapytała, czy była rozważona 
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możliwość wykorzystania pomieszczenia pod działalność MOK w Kłobucku dla 

osób niepełnosprawnych.  

 

Dyrektor MOK O. Skwara – odpowiedziała, że zarządzeniem Burmistrza zostały 

wprowadzone stawki minimalne. Stawka minimalna dla lokali położonych w I 

strefie ( centrum miasta) przy pierwszym wynajmie wynosi 16,50zł i jest, co roku 

waloryzowana w oparciu o średnioroczny wzrost wskaźnika cen, towarów i usług 

konsumpcyjnych opublikowanych w Monitorze Polskim w formie komunikatu 

Prezesa GUS. Ponadto w tym przypadku umowa zawarta jest z osobą fizyczną, więc 

nie mamy możliwości sprawdzenia czy prowadzona jest działalność komercyjna. W 

kwestii udzielenia pomocy zespołowi odpowiedziała, że taka możliwość istniałaby, 

gdyby została zwiększona dotacja celowa na wykup w ciągu roku dwóch koncertów 

tego zespołu, ponieważ środki, jakie uzyskuje MOK z dotacji celowej są 

niewystarczające na prowadzenie codziennej działalności MOK. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - wyjaśnił, że po zapoznaniu się ze stanem faktycznym wie, 

że z tego pomieszczenia z opłatą jednego czynszu w wysokości 400,00 zł brutto wraz 

z mediami korzystają dwa zespoły, które reprezentowane są przez jedną osobę, 

przez którą została zawarta umowa. Zwrócił uwagę, że przy pierwszej umowie 

istniałaby możliwość obniżenia stawki czynszu do 50% ale nie przy dalszej jej 

kontynuacji. Z przeprowadzonej rozmowy z przedstawicielem drugiego zespołu 

wie, że byłby on zainteresowany propozycją zorganizowania odpłatnego koncertu, 

gdzie istniałaby możliwość odpracowania czynszu. Zaznaczył, że wnioskodawca nie 

zwracał się o obniżenie stawki czynszu tylko o dalszą kontynuację umowy.  

 

Radna B. Błaszczykowska – zwróciła uwagę, że jest to takie same pomieszczenia 

jakie jest na krytej pływalni, z którego wynajęciem dyrektor miał duży problem, więc 

cieszy ją, że są osoby chętne do wynajęcia tego pomieszczenia. Niemniej jednak 

stawki za tego, typu pomieszczenia powinny być ujednolicone, ponadto takie 

zespoły powinny mieć preferencje. Poprosiła o obniżenie stawki.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - wyjaśnił, że w tym przypadku nie ma możliwości 

obniżenia stawki czynszu, gdyż jest to dalsza kontynuacja umowy. Ponadto z 

technicznego punktu widzenia takie pomieszczenia dla zespołu bez okien są 

wygodniejsze, gdyż mają lepszą akustykę. Uważa, że zaproponowana pomoc da 

zespołowi możliwość uzyskania środków na zapłatę czynszu jak również przyczyni 

się do promocji zespołu. Zaznaczył, że tylko 1/3 składu tych zespołów jest 

Kłobucczanami.   

 

Dyrektor  MOK O. Skwara – w odniesieniu do drugiego pomieszczenia o pow. 

11,00m2 odpowiedziała, że jest to bardzo małe pomieszczenie dodatkowo nie 

przystosowanie do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, więc 

zachodziłaby konieczność przeprowadzenia remontu, na którego przeprowadzenie 
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MOK nie ma zabezpieczonych wolnych środków. Natomiast w każdej podpisywanej 

umowie z najemcą jest zawarty zapis…że wynajmujący zastrzega sobie prawo 

rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia o ile 

będzie tego wymagał ważny interes MOK. Brak miejsca pod działalność kulturalną 

jest ważnym interesem MOK, więc w każdym momencie będzie istniała możliwość 

rozwiązania takiej umowy. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy nadal jest użytkowany lokal przez głównego 

organizatora Festiwalu Bluss nad Oksza, jeśli nie to czy nie należałoby w kontekście 

propozycji możliwości kupna usługi artystycznej, która pozwoliłoby na 

sfinansowanie użytkowania lokalu pomyśleć o nawiązaniu ponownej współpracy z 

panem Ryszardem K. W odniesieniu do pomieszczenia na pływalni, które zostało 

przeznaczone pod prowadzenie działalności, w którym będą pracowały osoby. 

Uważa, że Kodeks Pracy zabrania przebywania osobom w pomieszczeniach bez 

dostępu światła dziennego. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nas nie obligują przepisy, o których 

wspomniał radny, ponieważ to pracodawca zatrudnia pracowników i on odpowiada 

za przestrzeganie przepisów. Gmina nie może dostosowywać swoich pomieszczeń 

do prowadzenie konkretnej działalności. W interesie gminy jest wynajęcie lokalu.   

 

Dyrektor MOK O. Skwara – zwróciła uwagę, że w każdej galerii jest pomieszczenie 

bez okien i tam pracują ludzie. W kwestii użyczenia pomieszczenia odpowiedział, że 

te kwestie musza być unormowane, aby nie dochodziło do takiej sytuacji, że jedni 

będą musieli płacić za najem a drudzy bez umowy cywilno prawnej będą mogli w 

nich korzystać. Natomiast osoba będąca głównym organizatorem Bluss nad Okszą 

nie była gotowa do ponoszenia opłaty, więc zrezygnował z dalszego użyczenia. 

Lokal jest użytkowany obecnie, w tym lokalu została zorganizowana wystawa 

poświęcona Patronowi W. Sebyle, której otwarcie odbyło się w dniu wczorajszym i 

nie cieszyło się dużym zainteresowaniem mimo bojów, jakie były toczone nad logo 

MOK.  

 

Radny W. Dominik – ma nadzieje, że taka pomoc zespołom zostanie udzielona, gdyż 

zadaniem własnym gminy jest realizacja kultury w różnym aspekcie. Osobiście liczy, 

że taka pomoc zostanie udzielona, ponieważ mając podobny zespół doskonale zna te 

realia i wie, że nie jest proste zebranie środków z budżetu domowego na opłaty. 

Dlatego tez uważa, że dobrym tymczasowym rozwiązaniem jest propozycja 

wynajęcia zespołów. Przyznał, że taka pomoc powinna być kierowana w kierunku 

mieszkańców naszej gminy. Niemniej jednak nad tym tematem można później 

pochylić się systemowo. Zwrócił uwagę, że nie bez racji jest wypowiedź radnego 

Tokarza, bo to wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakie powinien spełniać budynki, a pomieszczenia stałe 

powinny mieć okno, a jeśli ich nie ma jak przykładowo w galeriach wówczas 
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wykorzystywane są specjalne procedury odstępstw od warunków technicznych. 

Praktycznie lokal w piwnicy nie powinien znaleźć się na wolnym rynku najmu ze 

względu, że nie ma odstępstwa od warunków technicznych w przypadku (lokal 

położony poniżej poziomu terenu, lokal bez okna wówczas narzucona zostaje 

wentylacja mechaniczna). Ponadto należy nawet w centrum miasta rozważyć 

możliwość zróżnicowania cen tak, aby cena za lokal w piwnicy czy suterynie 

pozbawiony światła dziennego była na niższym poziomie. Przyznał, że dla zespołu 

lepsze jest pomieszczenia bez okna, a próby zespołu nie trwają wiele godzin, więc 

pomieszczenie nie jest wykorzystywane na stały pobyt, gdyż stały pobyt zaczyna się 

powyżej 4 godzin w ciągu doby tej samej osoby.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że w tym przypadku pasje są realizowane 

przez dorosłe osoby. W skład dwóch zespołów wchodzi średnio około 10 muzyków,  

więc na jednego muzyka przypada 40,00zł miesięcznie, a dodatkowo ma możliwość 

do pokrycia własnych kosztów poprzez publiczne wystąpienia. Zapytał, co ma 

powiedzieć rodzic, który musi zapłacić 50,00zł miesięcznie, aby jego dziecko miało 

możliwość uprawiania sportu. Dziecko uczęszczające na trening realizuje tylko swoją 

pasję, bo nie może sprzedać swoich umiejętności. Uważa, że każda sytuacja jest inna 

i każdy inaczej ją ocenia. Uprawianie muzyki jest pasją, a nie jest zawodem, więc 

trzeba czasem do tej pasji dołożyć.  

 

Radny T. Wałęga – powiedział, że zdaje sobie sprawę, że dzisiaj inne są czasy i 

realia. Niemniej jednak przykre jest, że MOK za próby zespołu muzycznego tj. na  

działalność związaną z kulturą musi pobierać opłaty. Osobiście życzyłby, aby nie 

było tego typu sytuacji i zespoły z naszego terenu mogły realizować swoje pasje w  

MOK. Zwrócił uwagę, że sam grając przez wiele lat w zespole muzycznym miał 

próby w pomieszczeniu, za którego użyczenie członkowie zespołu nie musieli płacić. 

Zapytał, czy w sytuacji, gdyby zespoły nie przedłużyły umowy najmu i przeszły na 

bezumowne korzystanie z lokalu to czy nawiązanie kolejnej umowy po okresie 3 

miesięcy byłoby nawiązaniem nowej umowy. Zaproponował, aby dla zespołów z 

terenu naszej gminy istniała możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczenia,  

a za pomieszczenie płaciłyby zespoły z poza terenu naszej gminy. 

  

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że mówienie, że zespół jest z Kłobucka jest 

trochę przesadzone, gdy w 5 osobowym zespole grają tylko dwie osoby z Kłobucka, 

które są założycielami tego zespołu. Uważa, że jeśli mamy takie pomieszczenia 

należy wspierać wszystkie zespoły, które identyfikują się z Kłobuckiem i u nas 

występują, więc dobrym tymczasowym rozwiązaniem jest propozycja wynajęcia 

tych zespołów.  

 

Radny T. Wałęga – dodał, że na terenie gminy mają miejsca bezumownego 

korzystanie z lokalu. 
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Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że przykładem może być bezpłatne 

użyczenie lokalu przy ul. Wodociągowej dla Stowarzyszenia Kultura, które płaci 

tylko za media, ponieważ gmina nie może go dotować.  

 

Radny A. Nowak – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie.  

 

Za zamknięciem dyskusji w tym temacie głosowało 15 radnych głosów przeciwnych 

nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

wniosek został przyjęty.     

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne 

użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na okres 3 

lat na rzecz dotychczasowych najemców głosowało 15 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 276/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

 

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

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy 

Kłobuck nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku ozn. nr 488/2 o pow. 

0,0006ha stanowiącej własność osoby fizycznej, która została zajęta w trakcie  

realizacji inwestycji pod nazwą „ Przebudowa ul. J. Długosza 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 nieodpłatne 

nabycie nieruchomości głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 277/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.20.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że uchwała dotyczy 

gruntów rolnych o pow. 3,5000 ha położony w Kłobucku, obręb Zakrzew 
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położonych w Kłobucku obręb Zakrzew. Z najemcą została nawiązana umowa w 

wyniku przetargu zorganizowanego w dniu 04.12.2013r ze stawką czynszu rocznego 

660,00zł.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radna D. Kasprzyk – zapytała od ilu lat dzierżawiony jest grunt.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że grunt został przekazany 

w dzierżawę w wyniku przetargu zorganizowanego w dniu 04.12.2013r. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

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

dotychczasowego dzierżawcy głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 278/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.21.  

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących 

w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że zgłosiła autopoprawki 

dotyczące zapisów w § 1 na zapis: 

- pkt. 6, wyraża się zgodę na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego, 

- pkt 7 wyraża się zgodę na zbycie na rzecz właściciela nieruchomości przyległej ozn  

   geodezyjnie nr 1476 o pow. 0,0137ha  

- w pkt. 8 zbycie na rzecz współwłaścicieli, 

- w pkt. 9 zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, 

- w pkt. 10 zbycie na rzecz właściciela. 

Poinformowała, że z wnioskiem o zbycie gruntów opisanych w paragrafie 1 

niniejszej uchwały stanowiących część działki Nr 1476, Nr 1479, Nr 1480 

wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wystąpili właściciele i 

użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego w 

Kłobucku, obręb Zagórze.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Radny A. Tokarz – zapytał, jaki jest szacowany dochód z tego tytułu dla gminy oraz 

czy parametry drogi gminnej bez tych gruntów będą zgodne z przepisami.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedział, że według warunków 

technicznych minimalna szerokość drogi publicznej wynosić 10m. Wyjaśniła, że po 

wydzieleniu gruntu przewidzianego do sprzedaży, zostaną zachowane wymagane 

parametry drogi, gdyż jej szerokość wynosi od 11,40m do 13m. Przypomniała, że 

urządzona droga funkcjonuje od szeregu lat i poprzez sprzedaż terenu nie zostanie 

zawężona. Natomiast na dzień dzisiejszy trudno jest wskazać, jaki będzie z tego 

tytułu dochód gminy, gdyż operat szacunkowy określający wartość gruntów, 

zostanie sporządzony po podjęciu przez radę uchwały akceptującej sprzedaż gruntu  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że obecnie regulowany jest stan bieżący, 

ponieważ działki, które podlegają zbyciu od kilkudziesięciu lat są użytkowane przez 

wnioskodawców i są ogrodzone trwałym ogrodzeniem.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz 

właścicieli nieruchomości przyległych głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 279/ XXIX/ 2017 z dnia 07.02.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.22.  

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck w 2016 

roku. / sprawozdanie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

bip.gminaklobuck.pl w zakładce – Sprawozdania./ 

 

Dyrektor CEA J. Krakowian –  poinformował, że co roku zgodnie z art. 30 ust. 1 

Karty Nauczyciela gmina zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku 

uzupełniającego. W związku z powyższym w dniu 31.12.2016r została wypłacona 

ogółem kwota 943.694,77zł brutto. Największą kwotę otrzymali nauczyciele 

dyplomowani, gdzie na 1 etap przyznana została kwota 3.647,37zł i nauczyciele 

mianowani kwota 3.128,58zł. Natomiast jednorazowy dodatek uzupełniający nie 

został wypłacony nauczycielom kontraktowym i stażystom z uwagi na uzyskana 

średnią. Poinformował, że z uzyskanych informacji wie, że gminy będą dalej 

zobligowane do wypłaty średnich.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że w kontekście podejmowanych uchwał 

oświatowych Kuratorium będzie zwracało uwagę na ponadwymiarowe godziny 

które wchodziły w średnie, ponieważ uważa, że należy od tego odstąpić i nauczyciel 

nie ma mieć prawa do godzin ponadwymiarowych w sytuacji, gdy jest zagrożenie 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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zwolnieniem pracownika lub ograniczeniem etatu. Dlatego też priorytetem będzie 

uzupełnianie niepełnych etatów godzinami dotychczas wykorzystywanymi jako 

godziny ponadwymiarowe. Wobec powyższego średnie mogą będą wyższe od tych 

obecnie wypłaconych.  

 
/sprawozdanie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

bip.gminaklobuck.pl w zakładce – Sprawozdania./ 

Sprawozdanie zostało przyjęte  

 

Pkt.23.  

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016r. - do 31.12.2016r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – przedstawił sprawozdanie  

z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016. 

 Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Pkt.24.  

Informacja o wynikach kontroli z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w okresie 2014-2016. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – poinformował, że z materiałów  

przedstawionych wynika, że wydatki z funduszu alkoholowego w latach 2014-2016 

odbywają się zgodnie z podjętymi uchwałami  i spełniają warunki wynikające z art. 

13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego oraz spełniają 

warunki wynikające z art. 4 pkt 1 zadania własne gminy z wiązane z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych ustawy o przeciwdziałaniu Narkomani  

 Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.  

Informacja został przyjęta 

 

Pkt.25.  

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Kłobucku za 2016r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że zostały 

przedłożone trzy sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w 

Kłobucku za rok 2016, które zostały zatwierdzone przez członków poszczególnych 

komisji tj.  

-  Komisji Budżetu i Finansów, 

-  Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury  

   Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

 - Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury,  

   Sportu i Turystyki  

 

Sprawozdania zostały przyjęte  

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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Pkt.25.  

Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2017r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że zostały 

przedłożone plany pracy na I półrocze 2017 zatwierdzone przez członków 

poszczególnych komisji tj.  

- plan pracy Komisji Budżetu i Finansów  

- plan pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,  

  Kultury, Sportu i Turystyki. 

- plan pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

  Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

 

Za przyjęciem planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2017r  

głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Plan pracy został przyjęty.  

Plany pracy w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.26.  

Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku za okres od XIX Sesji tj. 

09.02.2016 r. do XXVIII tj. 28.12.2016r. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że informacja 

została przekazane radnym z materiałami na sesję. 

Informacja została przyjęta.  

 

Pkt.27.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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 
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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  
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 

 

Pkt.28.  

Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała o następujących 

sprawach:  

                - wpłynęła uchwała Nr 4200/VI/11/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej  

                  Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2017 roku w 

                  sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck,  

                  wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, 

               -  uchwała Nr 4200/VI/21/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby  

                  Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie  

                  opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.461.252,35 zł  

                  przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Kłobuck. 

   -  wpłynęło sprawozdanie o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat 

       i innych wierzytelności Gminy Kłobuck za 2016 rok. 

               -  odczytała  pismo z Ogólnokrajowego Związku byłych Żołnierzy 

                  Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Oddział w Częstochowie dotyczące 

                  rozpatrzenia możliwości nadania planowanym i budowanym rondom,  

                  powstającym szkołom oraz nowym ulicom imion: 7 Dywizji Piechoty, 27  

                  Pułku Piechoty, Baonu Obrony Narodowej „Kłobuck”. Pismo zostanie 

                  skierowane do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa,  
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                  Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  

               -  wpłynęło sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku  

                  za okres od XIX Sesji tj. 09.02.2016r. do XXVIII Sesji tj. 28.12.2016r. 

               -  poinformowała, że od Wojewody Śląskiego wpłynęło Rozstrzygnięcie  

                  nadzorcze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie 

                  stwierdzenia nieważności uchwały Nr 259/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w  

                  Kłobucku z dnia 28.XII.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  

                  obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność  

                  Gminy Kłobuck w części określonej w tytule oraz w § 1 uchwały w 

                  zakresie wyrazu „nieodpłatne”, jako niezgodnej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 

                  ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 14 ust. 2 ustawy o 

                  gospodarce nieruchomościami. 

               - wpłynęło pismo ze Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach umarzające 

                  postępowanie nadzorcze wszczęte w dniu 21.XII.2016r. dot. stwierdzenia 

                  nieważności uchwały Nr 242/XXVII/2016 z dnia 22.XI.2016r.w sprawie  

                  wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości 

                  stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz  

                  dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

               -  wpłynęła Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16.I.2017r.Nr  

                  V/32/7/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa  

                  Śląskiego, został wybrany radny Stanisław Gmitruk. 

               -  wpłynęło pismo od mieszkańca Łobodna w sprawie naprawy ulicy  

                  Topolowej od nr 15 do nr 18. Pismo zostanie skierowane Komisji  

                  Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

                  Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  

              -  wpłynęło pismo od Wojewody Śląskiego w skargi radnego A. Tokarza 

                 Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - przekazała prowadzenie obrad Sesji 

Rady Miejskiej Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej J. Batógowi. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – przypomniał, że skarga na 

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kłobucku do Biura Rady wpłynęła w dniu 

18.11.2016r i została przekazana radnym z materiałami na sesję. Poinformował, że 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się o opinię prawną odnośnie procedury 

rozpatrzenia skargi. Zaznaczył, że we wnioskach końcowych opinii zawarty został 

zapis, że: 

1) Rada Miejska w Kłobucku nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skarg na  

     działalność przewodniczącego rady. 

2) Skarga złożona na przewodniczącą Rady Miejskiej w Kłobucku podlega  

     niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu jako organowi właściwemu  

     do jej rozpatrzenia. 
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Wobec powyższego skarga została przekazana do Wojewody. Natomiast w dniu 30 

grudnia 2016r. Wojewoda Śląski zwrócił skargę z powodu braku właściwości do jej 

rozpatrzenia wraz ze stwierdzeniem, że Rada również nie ma kompetencji 

rozpatrywania skarg na przewodniczącego rady. Poprosił o propozycję możliwości 

rozpatrzenia skargi.  

 

Radny M. Wojtysek – w imieniu Klubu Koalicja Samorządowa złożył wniosek o 

pozostawienie skargi bez rozpatrzenia, ponieważ z opinii prawnej wynika, że Rada 

Miejska w Kłobucku nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

działalność przewodniczącej rady. Natomiast Wojewoda Śląski zwrócił skargę z 

powodu braku właściwości do jej rozpatrzenia.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że po zapoznaniu się z materiałem uważa, że 

wymaga to większego zastanowienia, ponieważ na pewno nie można skarżyć i 

wyciągać jakiekolwiek konsekwencji wobec radnego, gdyż radny został wybrany 

przez mieszkańców. Natomiast żeby istniała możliwość merytorycznego jej 

rozpatrzenia uważa, że skarga powinna być przekazana do rozpatrzenia któreś z 

komisji. Rada nie powinna skargi odrzucać, każdą skargę, pismo, wniosek bez 

względu na to czy jest to radny czy mieszkaniec powinno się rozpatrzeć i 

zdecydować o zasadności skargi. Uważa, że pozostawienie bez rozpatrzenia skargi, 

pisma czy wniosku nie powinno w ogóle mieć miejsca. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, że powstały bardzo poważne wątpliwości z 

uwagi na brak przepisów, które regulowałyby rozpatrywanie skarg na 

przewodniczącego rady. Zwrócił uwagę, że właściwość organów do rozpatrywania 

skarg została szczegółowo określona w art. 229 KPA gdzie nie ma mowy o 

przewodniczącym organu stanowiącego jako tej osobie, do której możemy ustalić 

organ właściwy do rozpatrywania skargi. Dlatego powstaje tutaj wątpliwość dot. 

rozpatrzenia takiej skargi. Zaznaczył, że swoje stanowisko zajął w opinii prawnej i 

nie widzi powodów, dla których miałby je zmieniać. Zwrócił uwagę, że czasem 

istnieją wątpliwości, co do możliwości załatwienia sprawy, o czym świadczy bardzo 

różna praktyka organów nadzoru na terenie kraju. Niemniej jednak z jego strony 

wszystko zostało już powiedziane i nie ma więcej nic do dodania, a w opinii prawnej 

wszystko szczegółowo opisane. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  J. Batóg – poddał pod głosowanie wniosek 

złożony przez M. Wojtyska. 

Za pozostawieniem skargi na Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku bez 

rozpatrzenia głosowało 11 radnych, 3 osoby głosowały przeciwko, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Wniosek został przyjęty. 

Skarga pozostaje bez rozpatrzenia.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batog - przekazał dalsze prowadzenie obrad  

Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

 

Sołtys Łobodna B. Ziętal –  poruszyła następujące sprawy:  

- ponowiła prośbę o naprawę lub wymianę tablic ogłoszeniowych na terenie 

  Sołectwa Łobodno. 

- poprosiła o umieszczenie informacji, w jakich godzinach będzie czynna biblioteka 

  w Łobodnie. W imieniu mieszkańców poprosiła, aby biblioteka jak najczęściej była 

  czynna w godzinach popołudniowych.   

- poprosiła o wyjaśnienie, który budynek ozn Nr 98 został wskazany w rejestrze 

  Zabytków.  

 - zaproponowała, aby grys, który przeszkadza został przeznaczony do Łobodna na  

   naprawę dziur w ulicach.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że w ramach gwarancji tablice powinny być 

naprawione. Tablice są metalowe, chodzi tylko o ich wypełnienie. Dyrektor ZDiGK 

otrzymał polecenie, aby zwrócić się do firmy, gdzie tablice zostały zakupione. 

W odniesieniu do Biblioteki odpowiedział, że założeniem przeniesienia biblioteki 

było to, aby istniała możliwość skorzystania w godzinach popołudniowych. Z uwagi, 

że w najbliższych dniach zostanie rozwiązana kwestia reorganizacji kadrowej, więc 

propozycja tego rozwiązania zostanie przekazana na zebraniu wiejskim. W kwestii 

zebrania niepotrzebnego grysu, odpowiedział, że gryps zostanie zebrany przez 

ZDiGK i zostanie przekazany na najpilniejsze potrzeby.   

 

Kierownik GPN A. Jagielska - przypomniała, że Gminna Ewidencja Zabytków była 

sporządzona w 2013 roku, a obecnie są tylko nanoszone poprawki. 

Najprawdopodobniej chodzi o budynek drewniany, który w ubiegłym roku został 

rozebrany.  

 

Radny J. Puchała – poinformował, że poruszyła go sprawa innego zrozumienia pasji.  

Powiedział, że prawdziwą pasję jest móc śpiewać dla innych i taką pasję ma 

istniejący zespół „U Jana” liczący 6 osób, który od 15 lat w każdy czwartek tygodnia 

bezinteresownie śpiewa w Hospicjum. A na terenie powiatu Kłobuckiego i 

Częstochowy występują przy różnych okazjach promując Kłobuck i nigdy nikogo nie 

poprosił o wsparcie.  

 

Radny A. Tokarz – poprosił o pisemne powiadomienie w ustawowym terminie o 

sposobie załatwienia skargi, ponieważ pisemna forma będzie mu potrzebna, aby 

mógł zwrócić się o zajęcie stanowiska do Wojewody Śląskiego i Głównego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – zapytała, jakiej odpowiedzi radny oczekuje i 

na jaką skargę.  
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Radny A. Tokarz – chodzi o pismo zatytułowane „skarga”. Sprawa została 

załatwiona przez Radę w ten, a nie inny sposób i na tę okoliczność prosi o pisemną 

odpowiedź. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – wyjaśniła, że radny złożył skargę 

na przewodniczącego rady. Odpowiedziała, że radny z materiałami na sesję już 

otrzymał odpowiedź Wojewody Śląskiego. Natomiast dzisiaj radny może otrzymać 

wyciąg z protokołu z sesji. Wyjaśniła, że skarga dotyczy rozpatrywania przez 

Komisję wniosku o wypowiedzenie z pracy. Radny w skardze zarzuca to, że w 

ekspresowym tempie około godziny radnym zostały przekazane materiały od firmy, 

która wręczyła wypowiedzenie. Zwróciła uwagę, że obowiązkiem 

Przewodniczącego Rady było przekazanie takich informacji radnym. Wyjaśniła, że 

przez firmę w tym dniu zostały przesłane stosowne materiały, ponieważ w tym dniu 

odbywało się posiedzenie komisji. Przypomniała, że zgodnie z Kodeksem Pracy 

pracodawca miał 30 dni na ewentualne podjęcie decyzji, co do zwolnienia 

pracownika, a Rada miała obowiązek się do tego odnieść. W przypadku gdyby tego 

nie zrobiła mogło to być uznane za inercję, a Radny zarzuciłby bezczynność w tej 

sprawie. Natomiast zarzucanie, że sprawa została upubliczniona, bo ktoś nagrał 

posiedzenie komisji, odpowiedział, że to radny przyzwyczaił wszystkich do 

nagrywania wszystkich komisji i sesji i dalej to robi. Natomiast nie rozumie, jaką by 

miała dać radnemu odpowiedź, skoro wszystkim radnym została przekazana 

odpowiedź od Wojewody Śląskiego. 

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że w związku z podjętą decyzją sprawa 

skargi na przewodniczącą rady trafiła do Rady. Natomiast nie można oczekiwać, aby 

przewodnicząca rady miała odpowiadać na skargę dotyczącą własnej osoby. 

Natomiast należy zwrócić uwagę, że Wojewoda wskazał, że skarga dotyczy głównie 

sprawy ochrony danych osobowych, a w tym zakresie organem właściwym do 

rozpatrywania tego rodzaju skarg jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych sugerując, że tam skarżący powinien skierować swoje pismo. Uważa, że 

tylko w ten sposób można by było widzieć ciąg dalszy tej sprawy, bo Rada już 

postanowiła. Zwrócił uwagę, że wskazywał, że właściwość Rady nie wchodzi w 

rachubę, ponieważ nie przekonują go argumenty sądów wskazujące na to, że 

przewodniczącego rady odwołuje Rada i skargi na przewodniczącego rady 

rozpatruje Rada. Są to zupełnie dwie różne rzeczy. Kwestia ewentualnego odwołania 

przewodniczącego rady, to wyraz politycznej odpowiedzialności przewodniczącego 

rady, ale przede wszystkim wyraz kompetencji formalnej samej Rady, bo z przepisu 

ustawy o samorządzie gminnym wyraźnie wynika, że to Rada powołuje i odwołuje 

przewodniczącego rady. Więc nawet gdybyśmy spojrzeli inaczej niż to wynikałoby z 

treści opinii prawnej i powiedzieli, że właśnie ze względu na to, że Rada powołuje i 

odwołuje przewodniczącego rady, Rada powinna się tym zająć, to w konsekwencji 

przyjęlibyśmy, że właśnie na skutek złożonej przez jednego z radnych skargi 
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mogłoby dojść do odwołania przewodniczącego rady pod warunkiem, że taki 

wniosek zostałby zgłoszony. W tej sytuacji na sesji mieliśmy raczej wniosek 

przeciwny żeby tę sprawę pozostawić bez rozpatrzenia, innymi słowy bez przyjęcia 

tych konsekwencji, o których mówił. Jeżeli nie te konsekwencje, to pytanie, jakie inne 

konsekwencje mogłyby być wyciągane w stosunku do przewodniczącego rady jako 

radnego z tytułu tego, że w sposób nieprawidłowy wykonywał swoje obowiązki. W 

jego przekonaniu należałoby raczej skorzystać z prawa zasięgnięcia stanowiska ze 

strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bo być może jego 

stanowisko pokaże inne światło w tej sprawie. Natomiast jego zdaniem sprawa w 

Radzie została wyczerpana na dzisiejszej sesji wynikiem głosowania samych 

radnych.  

 

Sołtys Kopca A. Rokita – poprosiła o rozważne nadawania nazw ulicom w danych 

miejscowościach tak, aby te nazwy nie koligowały z poszczególnymi nazwami ulic w 

sąsiadujących sołectw i w granicach przyległych gmin, co jest mylące w odnalezieniu 

adresu. Przytoczyła przykład tej samej nazwy ulicy Spacerowej położonej w 

Sołectwie Białej jak w Sołectwie Kopiec czy w Gminie Mykanów.  

 

Kierownik GPN A. Jagielska – przyznała, że kiedy została zaproponowana przez 

mieszkańców kolejna nazwa ul. Spacerowej, próbowano wpłynąć poprzez rozmowy 

z radnymi w Białej na zmianę tej nazwy wskazując, że już nieopodal w Kopcu 

funkcjonuje już nazwa ul. Spacerowej, a kolejne nadanie nazwy ul. Spacerowej może 

być mylące. Wówczas stwierdzono, że wniosek zostanie poparty przez radnych z 

uwagi na podjętą decyzje przez mieszkańców. Zwróciła uwagę, że również przez 

mieszkańców Łobodna wskazana została nazwa dla drogi, która powtarzałaby się w 

sąsiednich miejscowościach. Niemniej jednak ma nadzieje, że mieszkańcy do naszej 

propozycji podejdą ze zrozumieniem i na zebraniu wiejskim podejmą uchwałę 

wskazując inną nazwę. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że o nazwach decyduje rada. Osobiście jest 

zwolennikiem, nie dublowania nazw ulic. 

 

Pkt.29.  

Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  DD..  GGoossłłaawwsskkaa  oo  ggooddzziinniiee  11551100  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  XXXXIIXX  

SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    
D. Kowalik 

 


