Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia XXX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 21.03.2017r.
Mieszkaniec Kłobucka K. Nowak – poruszył następujące sprawy:
- w odniesieniu do kolejowego ruchu pasażerskiego miasta Kłobuck z aglomeracją
śląską zapytał, czy Burmistrz otrzymał informację z Polskich Kolei Państwowych o
demontażu peronów na odcinku od Herb do Inowrocławia z pozostawieniem tylko
linii transportowej, co oznaczałoby, całkowite zniesienie w przyszłości ruchu
pasażerskiego. Jak się to ma do podpisanego w 2013 roku porozumienia
dotyczącego współpracy pomiędzy Samorządowym Konsorcjum Samorządu d.s
Rewitalizacji Magistrali Węglowej, w którym jednym z punktów było przywrócenie
ruchu pasażerskiego. Dlatego uważa, że obecnie powinna zostać podjęta wspólna
kolejna interwencja,
- poinformował o nad interpretowaniu przez przekaz prasowy jego pytania czy
rozważana jest możliwość wprowadzenia strefy płatnego parkowania, na które
uzyskał odpowiedź burmistrza, że przez 10 lat nie można wprowadzić strefy
płatnego parkowania, ponieważ będą kłopoty z VAT-em.
- poinformował o swym zadowoleniu z decyzji o powstaniu na Rynku Jana Pawła II
w Kłobucku kawiarenki. Zapytał, jaki obowiązuje gminę okres trwałości projektu 5
czy 10 lat, aby gmina mogła pozyskiwać środki finansowe z dzierżawy,
- w nawiązaniu do podpisanego przez Burmistrza Kłobucka aneksu do umowy
odnośnie odbioru odpadów komunalnych przypomniał, że w poprzedniej
kadencji została podpisana przez niego umowa z Firmą Eko- System, która
wygrała przetarg. Zapytał, przez kogo obecnie odbierane są odpady komunalne, bo
jeśli odbiera instalacja Pana Strach, która kiedyś była instalacją rezerwową to
zapisany punkt w umowie obliguje do tego, że jeśli u niego wzrosły koszty to ma
pełne prawo do zwiększenia stawki za 1 tonę odpadów wywiezionych na jego
instalację,
- poinformował o umieszczonym wpisie na portalu społecznościowym, którego
autorem jest Z. A. Baran. Uważa, że autor wpisu zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu
Postępowania Karnego po powzięciu takiej informacji zobowiązany jest do jej
zgłoszenia do organów ścigania czy prokuratury. Osobiście nie przypomina sobie,
aby za jego kadencji toczone było jakiekolwiek postępowanie karne wobec
kogokolwiek z urzędu czy związanego z urzędem odnośnie kradzieży. Poprosił,
aby autor wpisu skorzystał z tego zapisu.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do pasażerskiego ruchu kolejowego
odpowiedział, że również doskonale pamięta i potwierdza przedwyborcze
kampanijne obietnice. Niemniej jednak należy zadać pytanie, po co został
umieszczony zapis dotyczący zachowania poczekalni przy przejmowaniu przez
gminę budynku PKP. W kwestii podpisanej umowy odpowiedział, że umowy są
identyczne, ponieważ zapisy umowy nie zostały zmienione. Zaznaczył, że nie należy

porównywać sytuacji z tamtej kadencji do obecnej, ponieważ są inne
uwarunkowania i nie ma podstaw do czynienia jakiegokolwiek zarzutu do
podniesienia opłat za składowanie odpadów. Natomiast, czy został popełniony błąd
okaże się po sprawdzeniu przez odpowiednie organy.
Skarbnik K. Jagusiak – w odniesieniu do trwałości projektu wyjaśniła, że projekt,
który otrzymuje dotację, a nie ma zaznaczone, że generuje dochody z chwilą ich
uzyskania musi jej zwrócić. W naszym przypadku trwałość projektu minęła.
W kwestii VAT odpowiedziała, że temat wiążę się z tzw. centralizacją podatku VAT,
ponieważ w latach poprzednich w przypadku, kiedy projekt uzyskiwał dochody
opodatkowane podatkiem WAT w jednostce budżetowej, innej niż Urząd, który
budował projekt wówczas każda jednostka była osobnym podatnikiem podatku
VAT i praktycznie urząd nie miał możliwości odliczenia podatku VAT od projektu
który przechodził do innej jednostki. Obecnie po centralizacji każdy projekt, który
przynosi dochody opodatkowane podatkiem WAT zgodnie z art. ustawy o podatku
VAT gmina ma obowiązek do złożenia w przeciągu 10 lat korekty VAT-u. Dlatego
też w przypadku projektu Rynku Jana Pawła II w Kłobucku, gdzie byłby
uzyskiwany dochód z opłaty parkingowej, a projekt miał VAT kwalifikowany
zachodziłaby konieczność wzruszenia projektu w zakresie kwalifikowalności VAT-u
oraz do złożenia korekty deklaracji o lata następne dotyczące tylko tej części
generowania przychodu jakim byłyby opłaty parkingowe. Centralizacja
spowodowała, że podatnikiem VAT-u jest cała gmina.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Z. Baran – odpowiedział, że posiadając
stronę na portalu społecznościowym „Oczyma mieszkańca Kłobucka” zamieszcza
tam różne treści. Natomiast, jeśli chodzi o dokładny zapis wskazał, że to nagranie nie
zostało przez niego nagrane tylko przez pana S. i nie posiada tego nagrania, a bez
tego nagrania nie ma namacalnego dowodu, o kim była mowa.
Sołtys Z Łobodna B. Ziętal – poruszyła następujące sprawy:
- w imieniu mieszkańców poprosiła o naprawę wszystkich dróg w Łobodnie
- ponowiła prośbę konieczności naprawy tablic informacyjnych,
- poprosiła o interwencję w sprawie późnego zapalania się lamp ulicznych przy ul.
Ludowej w Łobodnie,
- poprosiła o informację odnośnie rozpoczętych prac na ul. Prusa i ul. Witosa w
Łobodnie.
Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do naprawy dróg odpowiedział, że ZDiGK
przystąpił do sukcesywnej naprawy dróg. W kwestii późnego zapalania się
oświetlenia ulicznego odpowiedział, że przy wymianie oświetlenia ulicznego
zostaną również wymienione czujniki zmierzchowe.
Radny Powiatu Kłobuckiego M. Zielonka - poruszył następujące sprawy:

- poprosił o pisemną odpowiedź, na jakiej podstawie właściciel działki przy ul.
Hallera otrzymał jako jedyny prawo wjazdu na działkę przez mostek, który nie
istnieje w planach,
- zapytał, czy istnieje możliwość opracowania częściowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego budową
obwodnicy, aby potencjalni inwestorzy mieli możliwość rozważenia możliwości
lokalizacji swojej działalności,
- w nawiązaniu do przebudowy kolejnego etapu drogi wojewódzkiej od ul. 3 Maja
przez ul. 11 Listopada w kontekście wyprowadzenia w całości transportu przez
miasto Kłobuck uważa, że wykorzystywanie dalsze tych ulic jest absurdalne, z
uwagi na liczną ilość niebezpiecznych zakrętów stwarzających ryzyko wypadku.
Zapytał, czy Burmistrz przewiduje możliwość powrotu do ponownego
przeanalizowania, aby droga wojewódzka została poprowadzona w zupełnie
innym miejscu poprzez drogi gminne nie zlokalizowane w centrum miasta.
Przypomniał, że spotkanie, jakie odbyło się w kwestii przebudowy drogi
wojewódzkiej odbyło się z tylko z mieszkańcami ul. 3 Maja i Osiedla Nr 4
natomiast nie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kłobucka.
- oświadczył, że złożył wniosek odnośnie zorganizowania wspólnego
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej i Rady Powiatu
Kłobuckiego odnośnie przeanalizowania konieczności współfinansowania
inwestycji drogowych. Ponadto w ramach wspólnego posiedzenia komisji będzie
istniała możliwość przeanalizowania pewnych spraw i poznania przyczyny
dlaczego powiat występuje do wszystkich gmin o współfinansowanie inwestycji
drogowych.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zostało zorganizowane spotkanie z
mieszkańcami ul. 3 Maja z uwagi, że została zmieniona koncepcja zagospodarowania
przebudowy tej ulicy i zachodziła konieczność wyrażenia opinii odnośnie
zaproponowanej koncepcji. W nawiązaniu do pozostałej kwestii przyznał, że były
zgłaszane postulaty przez mieszkańców innych ulic, aby ruch TIR został
wyprowadzony z miasta, ale pytanie, którą ulicą, bo jeśli ul. Jasną należałoby spytać
o opinię mieszkańców ul. Jasnej. Przypomniał, że były różne propozycje rozwiązań
budowy obwodnicy Kłobucka, niemniej jednak wyjazd z ul. Jasnej poprzez
włączenie się do ruchu w kierunku Częstochowy pojazdem ciężarowym graniczyłby
z cudem, więc rozwiązaniem byłaby konieczność budowy ronda. Nie ukrywa, że
liczymy na zadeklarowaną pomoc Parlamentarzystów PiS poprzez poparcie zadania
rządowego budowy obwodnicy Kłobucka tak, aby w projekcie budżetu 2018r do
zadań rządowych wprowadzony został projekt obwodnicy. Zaznaczył, że budowa
obwodnicy byłaby rozwiązaniem dla wszystkich kwestii logistycznych. W kwestii
planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedział, że teren, którym
zainteresowani są inwestorzy jest własnością prywatną RSP Smugi. Z rozmowy z
Prezesem RSP Smugi wynika, że jest on zainteresowany niemniej jednak najpierw
musi się pojawić inwestor. Wyjaśnił, że o sporządzenie planu miejscowego

wnioskuje właściciel terenu. Natomiast gmina opracowuje plany, ale adekwatnie do
potrzeb i możliwości naszej gminy. Natomiast, jeśli chodzi o same plany
inwestycyjne to tereny te zostały ujęte w studium. Zwrócił uwagę, że tereny
inwestycyjne są podzielone, gdyż część leży po stronie Częstochowy, a część po
stronie Kłobucka, więc plany zagospodarowania powinny być spójne, aby działania
obu stron były jednomyślne.
Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że w ubiegłym roku
Burmistrz informował, iż na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, która po
stronie rzeki ma swoje nieruchomości, na których funkcjonowała dawnej
oczyszczalnia ścieków wyraził zgodę na ustanowienie służebności drogowej ale
wyłącznie na działce gminnej położonej przy ul. Hallera. Natomiast innych
służebności drogowych nie ustanawiano. W nawiązaniu do historii mostków
odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie może udzielić wiarygodnej odpowiedzi,
kto i kiedy wykonał na rzece mostki więc będzie zachodziła konieczność wystąpienia
z zapytaniem do Zarządu Melioracji w Częstochowie, który administruje rzekę. W
uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrza odnośnie planów zagospodarowania
przestrzennego przypomniała, że gmina nadal nie ma uchwalonego planu dla
miejscowości Lgota w obrębie węzła autostradowego. Przypomniała, że plan
powstawał w oparciu o ustalenia studium uchwalonego w 2008r,. W studium tereny
wokół węzła autostradowego były przewidziane pod uprawy polowe. Gmina nie
uzyskała zgody Ministra Rolnictwa na odrolnienie kompleksu gruntów rolnych
klasy III występującego w tym rejonie. Dlatego obszar ten został wyłączony z
dalszego procedowania. W 2015r uchwalone zostało studium, w którym te tereny
zostały przewidziane pod działalność usługową i produkcyjną. Natomiast nic nie
stoi na przeszkodzie, aby została podjęta uchwała w sprawie opracowania planu dla
terenów wokół węzła autostradowego.
Radny Powiatu Kłobuckiego M. Zielonka – zwrócił uwagę, że zmiany w studium
spowodowały, że teren został przeznaczony pod przemysł czy usługi związane z
magazynowaniem. Natomiast wie, że Częstochowa przewidziała takie
wykorzystanie tego terenu, więc byłby on spójny z naszym wykorzystaniem tym
bardziej, że przygotowanie studium i planu to są wielomiesięczne prace. Natomiast z
posiadanych informacji wie, że kilka firm czyni starania w usadowieniu się na
terenie Częstochowy, czyli potencjalnie możemy stracić dochody z tytułu podatków.
W odniesieniu do mostków zaznaczył, że są dwa mostki. Okręgowa Mleczarnia
posiada wjazd przez mostek wykonany dla oczyszczalni ścieków. Natomiast historia
drugiego wjazdu przy „Autometalu” jest związana ze spiętrzeniem rzeki
wykonanym w latach 80 w celu napełnienia zbiornika podobno wykorzystywanego
jako p.poż i do chłodzenia wanien używanych w galwanizerni, co stanowiło
potencjalne zagrożenie dla środowiska. W imieniu mieszkańców poprosił o
sprawdzenie tego tematu tym bardziej, że nie wiemy, co stanie się później z terenem,
ponieważ jest on podnoszony coraz wyżej bez wydanego pozwolenia.

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii wspólnego posiedzenia komisji odpowiedział,
że działania w ostatnich 2 latach pokazują o dobrej współpracy Starostwa z Gminą
Kłobuck przy współfinansowaniu inwestycji drogowych. O czym świadczą
zaplanowane jeszcze dwie wspólne inwestycje. W kwestii budżetu odpowiedział, że
każdy budżet jest inny, więc nie należy ich porównywać, gdyż Starostwo nie
dokłada do oświaty tyle, co gmina. Zaznaczył, że rada jest przychylna tym
działaniom i zadania powiatowe na drogach gminnych będą sukcesywnie
realizowane.
Radny J. Kulej - w odniesieniu do wypowiedzi Radnego Powiatu M. Zielonki
powiedział, że chciałby aby radny stanął po stronie tych, którzy budują mosty w
Kłobucku, a nie po stronie tych, którzy chcą je rozbierać, bo nie wszystko, co było
dawniej zrobione było złe, skoro do dnia dzisiejszego służy mieszkańcom.
Radny Powiatu Kłobuckiego M. Zielonka - dodał, że z wypowiedzi wynika
prywatny interes radnego, któremu bardzo zależy, aby powstała droga by mógł z
niej korzystać jadąc wprost z ul. Korczaka. Uważa, że z chwilą wybudowanego
połączenia istnieje pewne niebezpieczeństwo, że ulica Sienkiewicza stanie się bardzo
ruchliwą drogą. Natomiast przekonany jest, że celem udrożnienia tego połączenia
kolejnym etapem będzie budowała łącznika do ul. Staszica poprzez puste tereny
naprzeciwko wjazdu w ul. Zakrzewską, co spowoduje całkowitą ruinę spokojnego
osiedla przy ul. Sienkiewicza. W nawiązaniu do planowanej budowy obwodnicy
Kłobucka uważa, że tej obwodnicy nigdy nie będzie można zrealizować, gdyż
została narysowana przez przypadek i bardzo luźną ręką. Ponadto koszt budowy
byłby bardzo wysoki z uwagi, że w projekcie połowa drogi znajduje się na bardzo
wysokich pylonach, jakie buduje się na terenach wysoko górskich, a dodatkowo
posadowienie ich w okolicy ul. Wodnej w kierunku drogi DK43 w okolicy dawnych
Prażaków byłoby bardzo drogie. Uważa, że według jego rozeznania Urząd Miejski
powinien wspólnie z Gminą Opatów i Częstochową szukać alternatywnej możliwej
obwodnicy, ponieważ taka możliwość istnieje.
Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że lepiej jest poprowadzić obwodnicę po pustym
terenie mimo, że jej podbudowa będzie droższa niż po terenie, gdzie będzie
zachodziła konieczność rozebrania istniejących budynków i ze szkodą dla
mieszkańców. Zaznaczył, że ma to być obwodnica Kłobucka, więc trudno wymagać
by przebiegała po terenie gmin ościennych. Zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy
nie ma jeszcze projektu, planu zagospodarowania ani jakichkolwiek koncepcji na ten
temat, a radny już wie, że będzie drogo. Zaznaczył, że gmina będzie konsekwentnie
walczyć o obwodnice Kłobucka bez względu czy radny sobie tego życzy. Ponadto
ma nadzieje, że posłowie PiS uczestniczący w spotkaniu będą konsekwentni w
zadeklarowanej pomocy. Dodał, że w studium obwodnica jest wrysowana w dwóch
koncepcjach wylotowych.

Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia XXX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 21.03.2017r.

Radny A. Sękiewicz – w nawiązaniu do stwierdzenia na sesji o braku odpowiedzi na
zgłoszoną interpelację dot. niedrożności kanalizacji deszczowej sprostował, że przez
Dyrektora ZDiGK została w terminie udzielona pisemna odpowiedź na zgłaszaną
interpelację. Zwrócił się do Burmistrza o jak najszybsze wystąpienie do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o podjęcie niezbędnych działań w celu
zbadanie miejsca lub miejsc niedrożności.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że pismo od radnego otrzymał w dniu
17.03.2017r. natomiast sprawę postara się załatwić na najbliższym posiedzeniu
Zarządu Związku Komunalnego Gmin d.s Wodociągów i Kanalizacji.
Radny J. Soluch – poruszył następujące sprawy:
- w nawiązaniu do smołowania dróg. Zgłosił wniosek o przeprowadzenie przeglądu
dróg asfaltowych gminnych nowych w celu podjęcia natychmiastowych działań w
celu przystąpienia do smołowania powstałych pęknięć. Poprosił o komisyjne
sprawdzenie nawierzchni dróg ul. Kopieckiej, Tuwima, Salezjańskiej, które po
zimie wyglądają tragicznie.
- ponowił sprawę dot. remontu mostu na ul. Stawowej.
- poprosił Burmistrza o interwencję w PWiK odnośnie odpowiedniego
odpowietrzenia przepompowni ścieków
Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii smołowania dróg, odpowiedział, że po
przeprowadzeniu przeglądu dróg przez Dyrektora ZDiGK podjęta zostanie wspólna
decyzja. Niemniej jednak będzie zachodziła konieczność oszacowania kosztów z
uwagi, że ZDiGK nie dysponuje odpowiednim sprzętem do smołowania.
Smołowanie zostanie zlecone zewnętrznej firmie. W kwestii przepompowni
odpowiedział, że temat zostanie również przekazany na posiedzeniu Zarządu
Związku Komunalnego Gmin d.s Wodociągów i Kanalizacji.
Radna E. Kotkowska – w nawiązaniu do istniejącego problemu młodych rodziców,
mających małe dzieci i w związku z tym mających dość mocno utrudnioną
możliwość powrotu na rynek pracy zaproponowała rozważenie możliwości
uzupełnienia programu współfinansowanego ze środków unijnych pt.„Kłobuck
przyjazny rodzicom”- 8.1.3, poprzez rozszerzenie projektu w ramach nowego
wniosku z działań współfinansowanych ze środków unijnych, lub ze środków
budżetu gminy zaoszczędzonych z innych źródeł. Zwróciła uwagę, że są 3 grupy
osób, do których pomoc mogłaby być skierowana, skupiając się na rodzicach
mających małe dzieci. Zwróciła uwagę, że tworzymy żłobek na 12 miejsc, natomiast

zgodnie ze statystyką z Ewidencji Ludności od 2015r. do marca 2017r urodzonych
zostało 306 dzieci, więc te 12 miejsc w żłobku absolutnie nie zapewni opieki
wszystkim dzieciom, aczkolwiek będzie to jakąś pomocą. Zastanawia się czy nie
można by było rozważyć również takiego projektu, który dawałby szansę
finansowania zatrudnienia bądź to w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia,
płacy za godziny w zależności od godzin, które byłyby niezbędne dla takich
rodziców, którzy mogliby ją podjąć i wcześniej wrócić na rynek pracy. Na chwilę
obecną w ewidencji osób bezrobotnych figuruje z samej Gminy Kłobuck 179 osób
posiadających dziecko do 6-go roku życia. Jest to spora grupa osób bezrobotnych, a
być może dzięki takiej dodatkowej pomocy finansowej z budżetu gminy byłaby
szansa, że te osoby wcześniej mogłyby wejść na rynek pracy, a niżeli po urlopie
macierzyńskim czy wychowawczym. Tym samym istniałaby możliwość
zatrudnienia osób, które byłyby tymi opiekunkami dla tych małych dzieci. Drugą
grupą docelową, dla której można by było stworzyć taki projekt, o którym nawet
mówi się w Lokalnym Programie Rewitalizacji (uchwała w dniu dzisiejszym
zatwierdzona) jest program dla seniora oraz opiekuna dla osoby niepełnosprawnej.
Są to kolejne 2 sektory osób, które w dużym stopniu potrzebowałyby dodatkowej
pomocy i opieki. Uważa, że osoby z naszej gminy potrzebują takiego wsparcia i
pomocy. Nie byłyby to szacunkowo jakieś duże środki, a byłyby ogromną pomocą
dla naszych mieszkańców. Zaoferowała swoją pomoc w przygotowaniu
odpowiednich projektów jak i w zdiagnozowaniu tych problemów, które byłyby
niejako uzupełnieniem projektu„ Kłobuck przyjazny rodzicom ”.
Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że lepiej mieć 12 dzieci w żłobku niż nie mieć
żłobka w ogóle. Natomiast czas pokaże ile będzie chętnych. Programy nie do końca
są sprawiedliwe społecznie, gdyż one nie pomagają jednakowo wszystkim osobom,
którzy mają małe dzieci. W większych miastach przy dużych budżetach udzielenie
takiej pomocy jest możliwe, bo wyasygnowanie 500.000,00 zł to tak jak dla gminy
Kłobuck 5.000,00 zł, więc nie ma porównania. Natomiast, jeśli mówimy o kilkunastu
osobach, które miałyby pomagać osobom starszym, należy wziąć pod uwagę, że
dzisiaj mamy problem ze znalezieniem opiekunki dla osób, które już są pod naszą
opieką. Obecnie jesteśmy po rozmowie z Prezesem Fundacji, która prowadzi DPS w
Kleszczowi z zapewnieniem każdej ilości miejsc w DPS dla naszych podopiecznych.
Koszt miesięczny takiego pobytu opiera się pomiędzy kwotą 1.800,00zł – 3.600,00 zł.
Osoby w DPS mają doskonałe warunki. Jest to nowoczesny budynek, dobrze
wyposażony, z profesjonalną kadrą i gabinetem rehabilitacji.
Kierownik GOPS T. Duraj-Stefańska – uzupełniła, że w dniu dzisiejszym otrzymała
informację o DPS w Zawierciu, do którego przyjmowane są osoby psychicznie chore.
Znalezienie dawniej takiego miejsca było niezwykle trudne. Przez GOPS złożony
został wniosek o dofinansowanie projektu pn.” Pomoc dla seniora”, którego
głównym celem było uruchomienie na terenie Gminy Kłobuck innowacyjnej pomocy
osobom starszym w formie usług sąsiedzkich, teleopieki oraz ułatwienie osobom

starszym kontaktu z rodziną przez internet. Projekt został odrzucony na etapie oceny
formalnej. Wniosek będzie jeszcze raz składany.
Skarbnik K. Jagusiak – w kwestii żłobka przypomniała, że projekt ten jest
dofinansowany ze środków unijnych i zawiera ostre kryteria naboru dzieci, a tym
samym z tym powiązanych rodziców. Rodzice muszą być zarejestrowani w Urzędzie
Pracy, aby udowodnić, że to miejsce stworzone dla dziecka spowoduje, iż ten rodzic
pójdzie do pracy. Ponadto projekt ma uwzględniać równouprawnienie, czyli w tym
projekcie przewidzianych zostało 10 miejsc dla kobiet i 2 miejsca dla mężczyzn.
Uważa, że spełnienie wszystkich kryteriów dofinansowania będzie dość trudne.
Radna E. Kotkowska – przyznała, że żłobek jest bardzo potrzebny i na pewno będzie
trudna selekcja w wyborze 12 osób spośród wszystkich chętnych. W nawiązaniu do
wypowiedzi burmistrza, że brakuje osób, które byłyby zainteresowane
zatrudnieniem w takiej formie jak opiekun osoby starszej posiadającej różne
dysfunkcje zdrowotne i fizyczne zaproponowała stworzenie wspólnego projektu z
Urzędem Pracy, gdzie wspólnie wybrana grupa osób, zostałaby przeszkolona przez
PUP, a przez Burmistrza zagwarantowana zostałaby szansa zatrudnienia tych osób
w gminie albo w GOPS. Zwróciła uwagę, że w figurujących w ewidencji Urzędu
Pracy na ok. 3.500 osób bezrobotnych prawie 30% jest mieszkańcami Gminy
Kłobuck.
Burmistrz J. Zakrzewski - wyjaśnił, że to nie jest kwestia przeszkolenia, gdyż wiele
osób podejmujących pracę z niej rezygnuje po krótkim czasie, bo nie każdy ma do
tego predyspozycje psychiczne. Zwrócił uwagę, że na rynku pracy są osoby, które
chcą pracować i osoby, które nie chcą pracować. Uważa, że są oferty pracy, ale
doskonale rozumie, że osoba bezrobotna chciałaby pracować w wyuczonym
zawodzie. Niemniej jednak dzisiaj tego problemu nie rozstrzygniemy. Natomiast na
bieżąco bez żadnej odmowy są objęte pomocą osoby zgłaszające się do GOPS, ale jest
to pomoc dzienna, czyli osoba musi być w pełni sprawna. Jeśli jest niesprawna,
wtedy jest DPS.
Radna D. Kasprzyk – poruszyła następujące sprawy:
- poprosiła o dokonanie przeglądu drogi ul. Witosa w Kłobucku i o przeznaczenie na
jej remont środków, które pozostałyby z realizacji jakieś inwestycji. Zwróciła
uwagę, że ulica ta nie nadaje się do przyjęcia takiego ruchu pojazdów podczas
planowanego remontu ul. Szkolnej. Zaznaczyła, że droga jest bardzo zniszczona,
bez chodnika, a na pewnym odcinku nie ma możliwości przejazdu z uwagi na brak
asfaltu, który został rozjeźdżony.
- zapytała, czy gmina ma w planach budowę zniszczonego chodnika koło szpitala na
odcinku od strony ul. Wyszyńskiego w kierunku Rynku. Zwróciła uwagę, że
było zapewnienie o współpracy, były takie uzgodnienia i zapewnienia, że
przy realizacji inwestycji w szpitalu, ten odcinek będzie zrealizowany, natomiast

tak się nie stało. Inwestycja została oddana, wejście do szpitala zrobione, a odcinek
kilkudziesięciu metrów nie został zrobiony.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że gmina ma w planach wykonanie
chodnika i do realizacji tego zadania przystąpi w najbliższym czasie.
W odniesieniu do remontu ul. Szkolnej odpowiedział, że trzeba wziąć pod uwagę, że
gmina ma w planach budowę kanalizacji w ul. Wspólnej, która to ulica też będzie
wykorzystywana do objazdu, więc pierwszy objazd na pewno będzie ul. Wspólną i
Słoneczną. W czasie wykonywanych prac kanalizacyjnych na pewnych odcinkach się
nie przejedzie, będą więc pewne utrudnienia. Dlatego też gmina musi zgrać swoje
terminy ze starostwem, aby terminy realizacji naszych zadań się nie dublowały.
Radny W. Dominik – poruszył następujące sprawy:
- przypomniał, że na ostatniej sesji podczas dyskusji między innymi na temat
uchwały dot. projektu obwodów szkolnych Burmistrz powiedział, że wielu ludzi
się nie melduje żeby nie płacić podatków. Uważa, że nie jest to tylko problem
naszej gminy. Podejrzewa, że wiele gmin boryka się z tym problemem, że ludzie
nie oddają budynków do użytkowania albo nie uzyskują pozwolenia na
użytkowanie, bo w zależności od rodzaju budynku są te dwie formy rozpoczęcia
zgodnego z prawem użytkowania, a w ślad za czy idzie płacenie podatków.
Uważa, że należałoby się zastanowić i podjąć jakieś działania w celu
wyegzekwowania tych płatności. Poza tym jest takie poczucie niesprawiedliwości,
że jeden płaci a drugi tego unika. Natomiast wie, że Gmina Częstochowa podjęła
taka próbę, nawet pojawiły się kontrole. Zaproponował formę weryfikacji pewnych
rzeczy z oświadczeniami dot. odbioru odpadów komunalnych. Warto się nad tym
problemem pochylić, bo ucieka spora kwota z budżetu gminy.
- złożył wniosek o rozważenie możliwości zmiany statutów osiedli i sołectw.
Zaznaczył, że został opracowany nowy Statut Gminy Kłobuck, w związku z tym
będzie zachodziła konieczność skorygowania tych dokumentów. Uważa, że
statuty jednostek pomocniczych zawierają wiele niedoskonałości, są pewne
obowiązki, które są nałożone na sołtysów, przewodniczących osiedli, a nie ma
narzędzi egzekucji tych obowiązków, terminów itd. Jego zdaniem również tego
typu spotkania, jak zebranie ogólne mieszkańców, czy zebranie wiejskie powinno
być publikowane w BIP, wręcz radni powinni być zawiadamiani pisemnie tak jak o
sesji są zawiadamiani sołtysi czy przewodniczący osiedli. Uważa, że jest szereg
rzeczy, które na pewno wymagają poprawy. Uważa, że byłoby prościej, szybciej i
sprawniej, jeżeli to gmina przejęłaby inicjatywę w przygotowaniu zmian tych
statutów, ewentualnie w konsultacji z radnymi czy komisjami Rady.
- zapytał, jak się mają prace dotyczące audytu przynależności Kłobucka do Związku
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz ewentualne konsekwencję
wystąpienia ze Związku.
- poprosił o przypomnienie kwestii rozstrzygnięcia przetargu dot. remontu
budynku Urzędu Miejskiego.

Burmistrz J. Zakrzewski - w kwestii podatników odpowiedział, że przeprowadzone
były kontrole dot. działalności gospodarczej odnośnie zajmowanej i zadeklarowanej
powierzchni. Natomiast wypowiedź z ostatniej sesji dotyczyła osób, które się nie
zameldowały, a nie tych, które nie mieszkają, gdyż osoby zameldowane są ujęte w
ewidencji ludności. Przyznał, że jest problem dotyczący nie tylko podatków od
nieruchomości. Zaapelował, żeby te osoby były zgłoszone do Urzędu Skarbowego w
Kłobucku, bo wtedy gmina z ich PIT-ów będzie miała pieniądze. Natomiast dziwi się
osobom, które się nie meldują, ponieważ żeby się zameldować, musi być techniczny
odbiór budynku. Natomiast bez odbioru technicznego budynek nie może być
ubezpieczony, więc odbiór techniczny jest niezbędny do dokumentów polisowych.
W kwestii statutu sołectw i osiedli odpowiedział, że największy głos będą mieli
sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, bo oni są najbardziej doświadczeni w
tych pracach. Zmiany zapisów powinny być praktycznymi zapisami. Czynnik
społeczny powinien odgrywać największą rolę, bo ani urzędnicy czy wydziały nie
mają takiego doświadczenia i takiej wiedzy, jak mają sołtysi i przewodniczący
osiedli. W odniesieniu do audytu odpowiedział, że zadanie zostało ujęte w budżecie.
Jak tylko uporamy się z inwestycjami zostanie przygotowane zapytanie ofertowe na
audytora, ponieważ musi to być przedsiębiorca, która ma doświadczenie w tej
kwestii. Poinformował, że nie wycofuje się z tego i będzie to wykonane, ponieważ
zależy mu na przecięciu spekulacji czy gminie opłaca się być w Związku i aby
zaprzestano uzewnętrzniania się na jego osobie i rodzinie tylko dlatego, że gmina
należy do Związku. Zaznaczył, że nie jest twardym zwolennikiem bycia w Związku
ale jako odpowiedzialny gospodarz chciałby nie narażać gminy na katastrofalne
sytuacje finansowe. Dlatego też chciałby, aby audyt zawierał twarde dane, które
pozwolą podjąć słuszną decyzję.
Skarbnik K. Jagusiak – w odniesieniu do krytyki radnego podczas obrad XXX Sesji w
dniu 07.02.2017r. do sprawozdania odnośnie udzielonych ulg.”
Cyt. „Radny W. Dominik uważa, że przekazane za pośrednictwem Przewodniczącej
Rady sprawozdanie o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych
wierzytelności Gminy Kłobuck za 2016r. jest informacją lakoniczną, bo tylko operuje
ilością podmiotów i kwotami, a nie ma szerszej informacji dot. konkretnie
beneficjentów tych ulg”. Wyjaśniła, że jest to sprawozdanie, które nie było
sporządzane na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych, na które Radny
powoływał się w tej opinii. Jest to sprawozdanie ogólne statystyczne i było
sporządzane do tej pory od 1995 roku na podstawie obowiązującej do tej pory
uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Miejskiego w niektórych
dziedzinach określonych zadaniami własnymi gminy.
W związku z tym, że obowiązek nałożony na Wydział Finansowy sporządzania
takiego sprawozdania nie był uchylony, sprawozdanie było zawsze przekazywane
radnym 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego. Z uwagi na fakt, że ta kwestia
został przedstawiona na Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony

Środowiska, która wstępnie zaopiniowała, że radni nie chcą takiego sprawozdania.
Wobec powyższego na następnej sesji przedstawi projekt uchwały skreślający
obowiązek sporządzania takiego sprawozdania. Natomiast, jeśli chodzi o wykaz
imienny, odpowiedział, że jest on sporządzany rocznie do końca maja i jest
publikowany zarówno na tablicach ogłoszeń jak również w BIP w zakładce Pomoc
publiczna. Dodatkowo w formie papierowej przedstawiany dla Komisji Rewizyjnej.
Radny T. Wałęga – poruszył następujące sprawy:
- poinformował Kierownika GOR o awarii oświetlenia przy ul. 11 Listopada
naprzeciwko Urzędu Miejskiego, na Rynku Jana Pawła II koło przystanku oraz na
ul. Wyszyńskiego. Zaznaczył, że osobiście awarię zgłaszał bezpośrednio do
TAURONU. Niemniej jednak po krótkim okresie świecenia latarnie w Rynku i
przy ul. Wyszyńskiego ponownie nie świecą.
- zapytał jak został rozwiązany temat godzin funkcjonowania ogródka piwnego
na Rynku Jana Pawła II tak, aby Rynek nie był za bardzo ożywiony tj. żeby nie
było interwencji Policji na wezwania mieszkańców, głośnych śpiewów itp. Uważa,
że w przetargu powinny być uwzględnione godziny jego funkcjonowania,
najpóźniej do godziny 22:00.
- w nawiązaniu do wycinki drzew uważa, że w związku z tym, że od 1.01.2017r.
prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub
krzewy na swoich posesjach, w jego odczuciu tej wycinki jest zdecydowanie za
dużo, ponadto często są wycinane zdrowe drzewa nikomu nie zagrażające.
Poddał po rozważenie podjęcia przez gminę akcji nasadzania drzew z udziałem
radnych, co byłoby cenną inicjatywą.
- wyraził żal, że w związku z zorganizowanym charytatywnym koncertem w dniu
18 marca br na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Kłobuck nie udało się
pominąć opłat za udostępnienie sali w MOK-u Dochód był przeznaczony dla
potrzebujących mieszkańców Kłobucka. Dodał, że złą informacją dla
potrzebujących mieszkańców będzie, że przez jakiś czas nie będzie organizował
takich imprez, a dobrą informacją będzie to, że wszelkie imprezy będzie
organizował MOK. Dodał, że nijak się to ma do wypowiedzi Burmistrza, która
była nagrana na Rege jak Malina, że powinno się wspierać takie inicjatywy.
Stwierdził, że nie tak powinny być wspierane imprezy charytatywne.
Burmistrz J. Zakrzewski - w kwestii ogródka piwnego odpowiedział, że to konkurs
rozstrzygnie czy w ogóle będzie osoba chętna na prowadzenie ogródka piwnego. Na
pewno będzie obowiązywała cisza nocna w strefie zamieszkania, więc będzie czynny
jak kawiarnia „Aleksandra”. Odnośnie wycinki drzew odpowiedział, że są wycinane
drzewa, których korzenie rujnują chodniki. Ponadto w każdej decyzji o wycince
drzew jest wskazanie o ilości nasadzeń zastępczych. Zaznaczył, że na konferencji o
smogu dość wyraźnie mówił, że miasto powinno mieć opracowany plan
dodatkowych nasadzeń, więc taki plan zostanie przygotowany z Wydziałem
Ochrony Środowiska oraz Zarządem Dróg i Gospodarki Komunalnej. W kwestii

zgłoszonych awarii oświetlenia ulicznego zostaną podjęte stosowne działania przez
Kierownika Wydziału GOR. W nawiązaniu do imprezy charytatywnej odpowiedział,
że jeśli Radny wypowiada się na ten temat imprezy charytatywnej to nie powinien
tworzyć takich pism i nie wskazywać wprost, że chce zapłacić za wynajem sali, bo
jest to przekłamanie. Ponadto, jeżeli radny organizuje imprezę i wprost nie życzy
sobie uczestnictwa MOK-u, to sam sobie wystawia świadectwo. Uważa, że pomoc
powinna być działaniem bezinteresownym, bez poklasków, kamer, aplauzów.
Natomiast, jeżeli radny pisze w piśmie wprost i prosi o ustanowienie warunków
wynajęcia Sali sam wskazuje w piśmie, że chce zapłacić. Ponadto wskazuje, że
impreza będzie dla mieszkańców Powiatu Kłobuckiego i będzie biletowana.
Wyjaśnił, że MOK jest instytucją, więc żeby nie trzeba było wnosić opłaty za
wynajem sali wystarczyło umieścić logo MOK-u i sprawa współorganizacji byłaby
załatwiona. Zwrócił uwagę, że opłata była też pobierana, kiedy Barwinki czy Gazeta
Kłobucka organizowały koncerty charytatywne bez współorganizacji MOK.
Zwrócił uwagę, że jeżeli w piśmie do Dyrektora MOK jest wskazane, że nie życzy
sobie współorganizacji MOK-u i chce zapłacić za wynajem Sali od Dyrektora MOK
otrzymał wyliczenie, które na prośbę Burmistrza było ograniczoną minimalną
stawką, jaka powinna być naliczona za wszystkie wynajęte pomieszczenia, bo
1.600,00 zł powinno się zapłacić za główną salę, a wynajęto jeszcze dwa dodatkowe
pomieszczenia. Natomiast dzisiaj, kiedy rozlała się fala krytyki, bo impreza się
średnio udała radny szuka winnych. Poprosił, aby radny był uczciwy w tym, co robi
i mówi.
Radny T. Wałęga – poinformował, że na ostatniej sesji, kiedy zapraszał wszystkich
do udziału w koncercie i wtedy zwracał się z prośbą o odstąpienie od naliczania
opłat. W związku z tym, kiedy nie uzyskał takiego zapewnienia, ani ze strony
Burmistrza, ani ze strony Dyrektora MOK-u przyjął, że musi napisać pismo
dotyczące odpłatności. Ponadto Gmina Kłobuck jest jedną z gmin Powiatu
Kłobuckiego.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na sesji Radny wskazał jedynie hasło,
nie wspomniał o dacie koncertu, ani czego ma dotyczyć. Nie wspomniał dla kogo
miałaby być organizowana impreza. Natomiast nie umniejsza zapału i roli radnego,
którą odegrał. Natomiast prosi, aby radny nie mieszał polityki, bo radny już na
ostatnim koncercie powiedział, że nie jest to impreza polityczna i nie będzie witał
Burmistrza. Zwrócił uwagę, że jeśli jest organizowana impreza charytatywna na
plakacie nie powinno pisać radny T. Wałęga tylko T. Wałęga. Uważa, że należy
pomagać, ale również należy przestrzegać pewnych reguł.
Radny A. Nowak – w odniesieniu do wycinki drzew poinformował, że z uzyskanej
informacji z Wydziału GOR wynika, że w stosunku do 2015 r. w roku 2016 zostało
wyciętych więcej drzew. Zwrócił uwagę, że przy wydawanych zezwoleniach były
wskazania dotyczące wykonania koniecznych nasadzeń, których nikt nie kontroluje

czy zostały wykonane. Uważa, że lasy w Polsce są ogromnie niszczone, poprzez
dokonywana wycinki drzew bez względu na wysokość, grubość czy wiek drzewa.
Radny A. Tokarz – w nawiązaniu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i
Kanalizacji powiedział, że wzburzenie społeczne spowodowane było:
- kominowymi płacami prezesów, które naruszały zasady sprawiedliwości
społecznej,
- nadreprezentacją Częstochowy w strukturach Związku i Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji,
- nieprzyjęcia w pełni zadań gmin, w zakresie gospodarki ściekowej. Przypomniał, o
wybudowanym wielkim wysiłkiem kanale sanitarnym w realizacje które zostały
zaangażowane ogromne środki własne gminy , za które można było zrobić wiele
innych rzeczy.
W dalszej wypowiedzi nawiązał do wystąpienia Sołtys Kopca A. Rokity na
konferencji, w której poruszyła problemem kurzu, jaki generuje kruszywo używane
przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej do remontów bieżących dróg
gminnych.
Rozumie, że Dyrektor ZDiGK dysponuje certyfikatami, świadectwami o
dopuszczeniu tego materiału budowlanego do użytku. Niemniej jednak mimo
wszystko powstający kurz stanowi problem. Zapytał, czy jest możliwe
wydatkowanie większej ilości środków finansowych na zakup lepszego kruszywa.
Burmistrz J. Zakrzewski - podziękował radnemu za docenienie starań odnośnie
zorganizowanej konferencji. Uważa, że była ona potrzebna wręcz niezbędna.
Konferencje nie przynoszą efektów, bo one są tylko zaznaczeniem problemu,
dyskusją, przedstawieniem poważnych problemów smogowych. W kwestii
kruszywa uważa, że destrukt byłby dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie jest pylny.
Radny M. Woźniak – w nawiązaniu do kwestii związanej z odpłatnością za salę w
MOK-u poinformował, że trudno jest zaakceptować sytuację, że organizator musiał
zapłacić za koncert charytatywny, gdzie artyści nie biorą żadnych pieniędzy. Uważa,
że intencje były dobre z obydwu stron, tylko zabrakło wzajemnych uzgodnień.
Burmistrz J. Zakrzewski -wyjaśnił, że o opłatach decyduje dyrektor każdej jednostki
Natomiast, jeżeli wnioskodawca zwróci się do Burmistrza bezpośrednio o zwolnienie
z opłaty wówczas Burmistrz może podjąć taką decyzję i wtedy zdejmuje się z
dyrektora obowiązek nałożenia opłaty i jej pobrania. W tym przypadku zabrakło
tego mechanizmu pomiędzy jednostką, a organem nadzoru. Pismo jest dość wyraźne
o wyliczenie i wskazanie opłaty.
Radny W. Dominik – w odniesieniu do wypowiedzi pani Skarbnik poinformował, że
przez Burmistrza na poprzedniej sesji w kwestii dot. sprawozdania o udzielonych
ulgach została udzielona satysfakcjonującą odpowiedź.

Poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi w kwestii rozstrzygnięcia przetargu na
termomodernizację Urzędu Gminy. Natomiast to, że zapytał o audyt dot.
wystąpienia Gminy Kłobuck ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i
Kanalizacji, to nie miał niczego złego na myśli. Uważa, że audyt rzetelnie wykonany
pozwoli nam zweryfikować pewne nurtujące poglądy. Stwierdził, iż warto
rozmawiać, wypracowywać nowe rzeczy, bo wszyscy popełniają błędy. Warto
zastanowić się, w jaki sposób, jak najlepiej udostępniać MOK mieszkańcom
Kłobucka tym, którzy chcą organizować jakiekolwiek koncerty bezpłatnie bez
osiągania z tego tytułu dochodów. Uważa, że MOK powinien służyć mieszkańcom
bezpłatnie. W tym przypadku nic wielkiego się nie stało, tyle tylko, że dzieci dostały
o tą kwotę mniej pieniędzy.
Burmistrz J. Zakrzewski – odnośnie przetargu na remont budynku UM
odpowiedział, przetarg został rozstrzygnięty w jednym postępowaniu na dwa
budynki: Szkoły w Białej i Urzędu Miejskiego. Terminy były rozłożone w czasie.
Ponadto nie może być tak, że każdy sobie organizuje, co chce, jeśli jest dyrektor,
który musi zarządzać jednostką, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W tym przypadku wystarczyło tylko na plakacie umieścić logo MOK. Nie byłoby
problemu i byłaby współorganizacja. Zwrócił uwagę, że Dyrektor MOK z uwagi na
kontrole jest tym bardziej ostrożna w tych kwestiach, więc jeżeli MOK jest
współorganizatorem, obojętnie czy jest to impreza rozrywkowa czy charytatywna,
wówczas zawsze za wynajem sali wnoszona jest opłata i nie ma tu żadnej polityki.
Radny A. Sękiewicz - zapytał, czy istnieje możliwość zawarcia wspólnego
porozumienia w sprawie budowy sieci ciepłowniczej, o którą wystąpiło starostwo,
żeby kotłownia nie obsługiwała tylko ZS na Zagórzu, ale również przynajmniej
częściowo Osiedle Nr 4.
Burmistrz J. Zakrzewski – ubolewa, że radni nie pojawili się na konferencji, na której
dużo mówiono o naszych pomysłach i planach odnośnie ciepłownictwa. Pojawiają
się pewne sygnały dotyczące środków unijnych na przyłącza do sieci ciepłowniczej.
Niemniej jednak problem polega na tym, że Firma CALOR musi zmodernizować
własną ciepłownię, aby miała moce przerobowe. Porozumienie ze Starostwem nie
rozwiąże problemu sieci ciepłowniczych na terenie Kłobucka, ponieważ muszą być
spełnione 3 czynniki: dostawca ciepła, odbiorca i gmina jako czynniki propagujący tą
ideę i jeśli pojawiają się środki unijne należy starać się je wykorzystać. Natomiast,
jeśli pojawią się takie środki na przyłącza do sieci ciepłowniczej budynków (będzie
to dedykowane mieszkańcom, a nie Firmie CALOR), to wtedy koszty przyłącza
spadną i tym sposobem może nastąpić wzrost przyłączy. Niemniej jednak to
mieszkaniec będzie decydował indywidualnie. W uwagach do uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego wyraźnie zaznaczono, że brak jest możliwości
egzekwowania braku wykonania przyłączy do sieci ciepłowniczej istniejącej. Więc

nie jest to tylko kwestia dobrych chęci gminy czy starostwa, czy Firmy CALOR,
tylko musi być ten odbiorca, który chce tego przyłącza.
Przewodnicząca Rady Miejski D. Gosławska – poinformowała, że została
zobowiązana przez Przewodniczącego Osiedla Nr 7 Pana Zbigniewa Barana o
przekazanie informacji odnośnie przymuszenia osób handlujących na targowisku
miejskim do utrzymania czystości na swoich stanowiskach.

