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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

 2. Zmiany w porządku obrad.  

 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji z dnia 07.02.2017r.  

    /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

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

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

      odbytej w dniu 07 lutego 2017 roku  

 4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 5. Zapytania do zaproszonych gości. 

 6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu  

     Kłobuckiego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 

     /informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

     bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania. 

 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

      Kłobuck na lata 2016-2023 

      /Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck został umieszczony na stronie  

      Internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ > Rada Miejska >  

      Uchwały Rady Miejskiej > projekty uchwał > projekty uchwał na XXX sesję  

      (21.03.2017r.). 

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

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kłobuckiemu przez  

      Gminę Kłobuck. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej 

      w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej  

      prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck. 

12. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą   

      punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  

      publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

      podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz     

      określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

13. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą  

      punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu  

      kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do  

      klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem  

      prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia niezbędnych do ich  

      prowadzenia.  

14. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  

      do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na 

      okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania 

      wieczystego i odpłatne nabycie budynku. 

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

      na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXV/2016 Rady Miejskiej w 

      Kłobucku z dnia 11.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części  

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

      dotychczasowego najemcy.  

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  

      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

      Kłobuck w 2017 roku. 

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck. 

20. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck  

      dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

        /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

        bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.  

21. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za okres  

      od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 
       /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

        bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.  

22. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za  

      okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 
       /informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ 

        w zakładce Sprawozdania.  

23. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku  

      za rok 2016. 
        /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

        bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.  

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Wolne wnioski i oświadczenia. 

26. Sprawy różne. 

27. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

 

 

 

 

 



 

Pkt.1.  

Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

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

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co wobec 

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

podejmowanie prawomocnych uchwał.  

 

Pkt.2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Za przyjęciem porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku głosowało 17 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt.3.  

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji z dnia 07.02.2017r.  

 

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

17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

Prezes Klubu Sportowego Klubu Wojownik A. Osuchowski – w imieniu zarządu, 

rodziców oraz zawodników Klubu Sportowego Wojownik złożył podziękowania za 

pomoc w zdobyciu Pucharu Polski Taekwon-do ITF w kategorii Juniora. 

 

Pkt.4.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o bieżących sprawach Gminy 

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/.  

 

Radny T. Wałęga – w nawiązaniu do przekazanej informacji odnośnie przetargu 

nieograniczonego na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia 

w Kłobucku zapytał, z czego wynika niepokojąca tendencja wzrostu kwoty 

przeznaczonej do sfinansowania tego zamówienia tym bardziej, że przez samorząd 

osiedlowy na ten cel zostały przeznaczone środki finansowe. Zwrócił uwagę, że 

odbyły się trzy przetargi w pierwszym przetargu, kwota przeznaczona do 

sfinansowania tego zadania w wysokości 25.000,00zł została już przewyższona o 30% 

do kwoty 31.611,00zł w kolejnym przetargu do kwoty 35.424,00zł, a w trzecim 



przetargu do kwoty 80.688,00zł. Natomiast w dniu 20.03.2017r został ogłoszony 

czwarty przetarg z wyznaczonym terminem otwarcia ofert na dzień 28.03.2017r. 

Zaproponował rozważenie możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie tego 

zadania, ponieważ odnosi wrażenie, że to zadanie nie zostało doszacowane. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że są to przetargi krótko terminowe, więc 

mogą być ogłaszane częściej, bo one nie burzą terminów. Niemniej jednak okazuje 

się, że rynek w kwestiach projektowych jest bardzo trudny, przytoczył przykład ul. 

Strażackiej, gdzie z uwagi, że były dwie rozbieżne oferty cenowe udało się 

rozstrzygnąć przetarg. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy mamy rozeznanie ceny 

rynkowej, ile taki projekt powinien kosztować. Wyjaśnił, że pierwsze postępowanie 

przetargowe zostało unieważnione z uwagi na wyższą cenę oferty do kwoty, jaka 

została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Natomiast trudno jest 

przewidzieć kolejne rozstrzygnięcie przetargu, gdy nie mamy możliwości negocjacji 

z potencjalnym wykonawcą, więc musi być ogłoszony kolejny przetarg. Prowadzone 

są rozmowy z firmami, które już dla nas projektowały, aby zapoznały się z 

dokumentacją SIWZ. Uważa, że nie można dopłacać tylko dlatego, że nie można 

jednym przetargiem rozstrzygnąć wszystkiego. Uważa, że dobrze jest czasami 

poczekać by móc wybrać najlepszą ofertę, tym bardziej przy tak niewielkim zadaniu, 

jakim jest ten projekt. Niemniej jednak czynione są starania, aby ten projekt został 

jeszcze w tym roku zrealizowany.  

 

Radny T. Wałęga - zaznaczył, że w tym przypadku niepokojąca jest tendencja 

wzrostu ceny, a nie widzi żadnych możliwości zejścia z kwoty 80.688,00 do kwoty 

25.000,00zł. 

 

Radny M. Woźniak - poprosił o więcej informacji odnośnie wniesionych uwag do 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na 

obszarze Województwa Śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw. 

  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że do uchwały antysmogowej do Sejmiku 

Województwa Śląskiego wszystkie samorządy gminne przesłały ogółem ponad 1.000 

uwag. Termin przyjęcia uchwały został zaplanowany pod koniec kwietnia z uwagi, 

że ta uchwała jest bardzo istotna, ponieważ od treści zapisanych w uchwale będzie 

zależała dalsza polityka poszczególnych samorządów w kwestii walki ze smogiem 

czy ograniczenia niskiej emisji. W uchwale wskazano pewne wytyczne do 

pozyskiwania środków na wymianę pieców czy przyłączy ciepłowniczych i 

fotowoltaniki oraz założenia, co do terminu wymiany pieców i kwestii paliw. Projekt 

uchwały zostanie przekazany radnym wraz ze zgłoszonymi przez nas uwagami. 

 

Radny M. Woźniak – uzupełnił, że nie jest trudno wprowadzić ograniczenia w 

spalaniu różnego rodzaju paliw w piecach. Niemniej jednak te ograniczenia 



najbardziej uderzą najbiedniejsze osoby, bo to one palą w piecach najgorszym 

rodzajem paliw. Zapytał czy w tej uchwale zostaną przygotowane propozycje dla 

mieszkańców, którzy będą zmuszeni do wymiany pieców oraz do kogo na terenie 

gminy będzie należało skontrolowanie, który z mieszkańców będzie zmuszony do 

wymiany pieca.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w przesłanych przez gminę 

wątpliwościach były przekazane dwa pytania odnośnie poruszonych kwestii. 

Ponadto na konferencji była propozycja wskazania, jakimi narzędziami dysponuje 

gmina w kwestii przeprowadzenia kontroli na posesjach.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał o następujące sprawy: 

- w odniesieniu do planowanej budowy ścieżki rowerowej zapytał, czy nadal będą 

   czynione starania w celu pozyskania terenów po kolejce wąskotorowej i czy  

   zostanie sporządzona dokumentacja projektowa dot. planowanego zamierzenia,  

   której brak wskazany został przez wojewodę. 

-  poprosił o więcej informacji odnośnie zasadności budowy chodnika przy  

   ul. Tuwima w Kamyku.  

- w kwestii wniosku Powiatu Kłobuckiego odnośnie wymiany źródła ciepła wraz z  

   modernizacją sieci przesyłowej c.o w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku oraz budową  

   magazynu paliw na biomasę, obręb Zagórze zapytał, czy w tym rejonie była  

   rozważana koncepcja budowy wspólnymi działaniami ze Starostem Powiatowym  

   oraz Firmą Calor sieci ciepłowniczej. Zaznaczył, że w tym rejonie znajduje się sporo  

   obiektów gminnych jak CEA, GOPS, Wydział GOR, OSiR czy budynek socjalny. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski- w odniesieniu do gruntów po kolejce wąskotorowej 

odpowiedział, że pojawił się problem, ponieważ zgodnie z wytycznymi PKP 

znajdujący się na tym terenie przejazd kolejowy musiałby zostać wyremontowany i 

oświetlony oraz musiałby być utrzymywany. Ponadto planowana ścieżka rowerowa 

musiałaby się kończyć za Firmą Drewbet, więc pojawiają się wątpliwości, komu 

miałaby służyć, gdyż nie służyłaby ona mieszkańcom Kłobucka. Natomiast nie 

została sporządzona dokumentacja z uwagi na istniejące problemy, więc nie było 

sensu projektowania czegoś, co nie doszłoby do skutku.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że planowane jest 

poszerzenie chodnika z 80cm do 2m przy ul. Tuwima w Kamyku na odcinku 

graniczącym z dawną nieruchomością Cefarmu, który to teren w drodze darowizny 

został nabyty od Skarbu Państwa. W uzupełnieniu do ścieżki rowerowej wyjaśniła, 

że przez gminę złożony został wniosek o pozyskanie tych terenów zgodnie z 

koncepcją przedstawioną przez Starostwo Powiatowe, aby gminy dysponowały 

prawem własności do tych terenów, na których miałaby przebiegać ścieżka 

rowerowa. Natomiast wojewoda w uzasadnieniu odmowy uznał, że skoro na dzień 

27.05.1990r grunty te były w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów 



Państwowych odmówił gminie prawa ubiegania się o uzyskanie tytułu prawnego. 

Ponadto dodatkowym argumentem był fakt, że gmina na dzień dzisiejszy nie 

posiada żadnej dokumentacji. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w nawiązaniu do wymiany źródła ciepła odpowiedział, 

że to pytanie powinno być skierowanie do starosty.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – poinformował, że firma Calor kilka lat temu w formie 

ankiety zwróciła się z propozycją podłączenia do sieci miejskiej między innymi ZSZ 

Nr 1, ale także PUP i PZD. Niemniej jednak propozycja nie została zrealizowana 

Natomiast obecnie z uwagi na fakt, że pojawiła się możliwość skorzystania ze 

środków na modernizację kotłowni, aby nie doprowadzić do sytuacji niesprawnych 

kotłów, a także, aby kotłownia w przyszłości mogła zapewnić zasilenie ciepła dla 

planowanej budowy hali sportowej podjęto starania związane z wymianą kotłów 

oraz modernizacją sieci ciepłowniczej.   

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – przyznał, że modernizacja kotłowni idzie w 

kierunku poprawy jakości spalania z uwagi na użycie innego surowca, jakim jest 

biomasa. Poinformował, że w tym temacie w poprzedniej kadencji były prowadzone 

wspólne rozmowy z ówczesnym burmistrzem i starostą. Natomiast na ostatniej 

konferencji przez przedstawiciela firmy Calor potwierdzona została propozycja 

rozbudowy sieci ciepłowniczej w kierunku Osiedla Nr 4 i Zagórza. Zaznaczył, że 

zostało już przygotowane wyjście sieci c.o koło Weterynarii. W związku z budową 

Centrum Usług Społecznych zachodzi konieczność szukania źródła ciepła do tego 

obiektu. Niemniej jednak, gdy zostanie zmodernizowania kotłownia w ZSZ Nr 1 na 

Zamkowej odpadnie duży pewny odbiorca ciepła i będzie trudniej z 

doprowadzeniem nitki ciepłowniczej do mniejszych odbiorców w ten rejon. Dlatego 

też ma nadzieję, że Starostwo zmieni jeszcze zdanie i wraz z Burmistrzem przystąpi 

do rozmów z firmą Calor w celu przyspieszenia działań związanych z rozbudową 

istniejącej sieci ciepłowniczej tym bardziej, że obecnie istnieje możliwość pozyskania 

środków europejskich. 

 

Wicestarosta M. Biernacki - uzupełnił, że został zadeklarowany jeden budynek z 

uwagi na fakt, że pojawiła się szansa na uzyskanie dofinansowania. Zaznaczył, że do 

dnia dzisiejszego firma Calor nie przedstawiła ostatecznych planów, co do 

rozbudowy sieci ciepłowniczej, więc Starostwo nie otrzymało żadnej oferty. 

Natomiast modernizacja kotłowni na pewno wpłynie na zmniejszenie emisji. Zwrócił 

uwagę, że trwałość projektu została określona na pięć lat, więc nie wyklucza, że w 

przyszłości po zainwestowaniu firmy Calor w rozbudowę sieci ciepłowniczej 

Starostwo skorzysta z tej propozycji. 

 

Radny W. Dominik – poparł wniosek Radnego M. Woźniaka o przedstawienie 

radnym projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego wraz ze zgłoszonymi 



uwagami przez Gminę Kłobuck. Poprosił o uzupełnienie w formie pisemnej 

informacji przekazanej poza zakres, jaki radni otrzymali w wersji papierowej tj. 

odnośnie planów PWiK i planów inwestycyjnych.  

  

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że uchwała wraz z uwagami oraz 

informacją odnośnie planów PWiK zostanie przekazana radnym.  

 

Radny J. Kulej - w nawiązaniu do przetargu na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu 

kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku” zwrócił 

uwagę, że w tym przypadku gmina nie może powielać przetargu do końca roku, 

ponieważ jest zobligowana protokołem spisanym z PKP, że do miesiąca czerwca 

wykonany zostanie projekt dokumentacji, bo w przeciwnym przypadku PKP 

dostosuje swój projekt do obecnej sytuacji. Zapytał, czy zdążymy z opracowaniem 

dokumentacji projektowej, a w przypadku opóźnienia terminu poprosił o 

powiadomienie o tym fakcie PKP.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w drugim postępowaniu nie wpłynęły 

żadne oferty, więc nie mamy informacji odnośnie wystarczającej ilości środków 

finansowych. Przypomniał, że w planach mamy nie tylko wykonanie przejazdu 

kolejowego, ale również wykonanie chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej, 

więc będą poczynione starania, aby ten projekt został wykonany w terminie. 

Natomiast w przypadku zagrożenia terminu na pewno zostanie o tym fakcie 

powiadomione PKP.  

 

Radny W. Ściebura – w nawiązaniu do II etapu przebudowy ul. Strażackiej w Białej 

w kierunku Kopca zapytał, czy koniec zaprojektowanego zakresu I etapu do 

skrzyżowania ul. Salezjańskiej z ul. Stawową w m. Kopiec będzie do budynku 

Salezjanów czy Budynku Braci Szkolnych do mostu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że został zaprojektowany zakres do mostu 

wraz z niebezpiecznym zakrętem.  

 

Radny W. Ściebura – zapytał, w jakiej wysokości została nałożona przez Burmistrza 

kara dla MSZiZb za nieterminowe złożenie sprawozdań w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że została nałożona kara w wysokości 

5.300,00zł. są to kary dzienne naliczane proporcjonalnie od ilości dni spóźnienia. 

Dzienna kara to kwota 100,00zł. 

 

Radny A. Sękiewicz – w odniesieniu do planowanego remontu sieci wodociągowej w 

ulicy Długosza od ul. Jasnej do ul. Zamkowej rozumie, że nie będzie remontowana 



sieć wodociągowa na odcinku już wyremontowanej drogi od ul. Jasnej do 

Ogrójcowej.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że na tym odcinku nie będzie 

przeprowadzany remont sieci wodociągowej, ponieważ przed rozpoczęciem 

inwestycji drogowej gmina powiadomiła PWiK, które uznało, że na tym odcinku nie 

zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego sieci wodociągowej. 

Natomiast do remontu został zaplanowany odcinek sieci wodociągowej od ul. 

Ogrójcowej do ul. Zamkowej ale przed rozpoczęciem III etapu przebudowy ul. 

Długosza w Kłobucku.   

 

Radny M. Wojtysek – zapytał, czy zostało złożone do Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska odwołanie Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. 

Czudka od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia pn. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 oraz na 

jakiem etapie przedstawia się realizacja inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 491 i Nr 492. Poprosił Kierownika GOPS o więcej informacji odnośnie wygranego 

projektu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że informacja o odrzuceniu skargi ukazała 

się po sesji i po zebraniu mieszkańców sołectwa. Na dzień dzisiejszy pod tym 

względem nie ma żadnego zagrożenia dla projektów. Obecnie czekamy na 

rozstrzygnięcia dotyczące dofinansowania projektów.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – wyjaśniła, że w ramach projektu planowana 

jest: 

-  przebudowa hali służącej do obsługi klientów GOPS, w której obecne warunki  

   uniemożliwiają ochronę danych osobowych petentów GOPS.  

-  możliwość odejścia od obecnego systemu pracy socjalnej tak, aby część 

   pracowników wykonywało zadania tylko administracyjne związane z 

   przeprowadzaniem wywiadu, udzielaniem pomocy finansowej i wydaniem decyzji 

   osobie zwracającej się o pomoc, a część wykonywało prace typowo socjalną w 

   rodzinach poprzez udzielenie pomocy rodzinom w przezwyciężaniu trudności. 

-  ponadto dokonany zostanie podział pracy w GOPS, ponieważ klient będzie 

   obsługiwani przez zespoły takie jak:  

    - zespół ds. pracy socjalnej integracji społecznej ( zajmuje się tylko pracą socjalną z 

      rodzinami)  

    - zespół ds. usług ( przyznawanie miejsc w TBS, oraz przyznawaniem usług 

      opiekuńczych) 

    - zespół ds. świadczeń ( wydaniem decyzji). 

 -  dodatkowo oprócz zwiększenia zatrudnienia pracowników socjalnych zostało  

    przewidziane zatrudnienie superwizora, który ułatwi pracownikowi socjalnemu 



    pracę w terenie w sytuacjach trudnych.  

 

Radny J. Soluch – poruszył następujące sprawy;  

 -  zapytał, czy opublikowanie wyciągu ogłoszenia o  przetargu ustnym 

    nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kamyku  

    zabudowanej dworem w Gazecie Wyborczej na stronach krajowych oraz w  

    serwisie internetowym tej gazety będzie wystarczające. Zaproponował rozważenie  

    możliwości poszukania innych źródeł ogłoszeniowych, aby informacja dotycząca 

    przetargu dotarła znacznie szerzej. 

-  poinformował, że jako mieszkańca gminy i Przewodniczącego Komisji Budżetu i  

    Finansów cieszy fakt uzyskania przez gminę dobrych wyników finansowych w  

    zakresie oszczędności dających większe możliwości do inwestowania w roku 

    przyszłym. Przekazał podziękowania Burmistrzowi oraz pani Skarbnik. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do ogłoszonego przetargu w sprawie 

sprzedaży dworku odpowiedział, że zostaną podjęte działania informacyjno – 

promocyjne, aby ta informacja dotarła do najszerszego kręgu osób potencjalnie 

zainteresowanych jego nabyciem z podkreśleniem, że została zniesiona bariera 

gruntu. Zaznaczył, że dotychczasowy sposób umieszczenia wyciągu ogłoszenia był 

obligatoryjny, co nie znaczy, że nie ma możliwości skorzystania z dodatkowych 

działań. W kwestii uzyskanych wyników finansowych dodał, że zadłużenie gminy 

spadło o ponad 3.200.000,00zł i na dzień dzisiejszy nie przekracza kwoty 

9.646.000,00zł, co też powoduje, że spadają koszty obsługi długu.  

 

Radna B. Błaszczykowska – zapytała, czy budowa oświetlenia na ul. Cielebana i ul. 

Srebrnej została zaplanowana na drugie półrocze roku 2017 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że trudno jest określić termin realizacji 

budowy oświetlenia z uwagi, że przez Wydział IR realizowane są zadania według 

rozpisanego planu działań. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – zapytała, przez kogo będzie 

finansowany projekt oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Libidzy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wszystkie wymienione zadania w 

sprawozdaniu PWiK będą finansowane przez PWiK. 

 

Pkt.5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Radny M. Strzelczyk – poprosił o odnowienie barierek po obu stronach ul. Krętej. 

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że barierki zostaną odnowione.  



W nawiązaniu do planowanej przebudowy przedłużenia ciągu drogowego Białej 

drogi w kierunku Hutki poinformował, że realizacja tej inwestycji drogowej 

planowana jest częściowo w ramach środków PROW. Natomiast, aby został 

zmodernizowany cały odcinek tej drogi również w granicach miasta w tym celu 

zostało skierowane pismo do Burmistrza z prośbą o udzielenie pomocy finansowej, 

ponieważ nie ma możliwości skorzystania ze środków PROW na modernizację 

odcinka drogi przebiegającej w granicach miasta. Zaznaczył, że Starostwo liczy, że 

dzięki pomocy finansowej Gminy Kłobuck uda się zmodernizować cały odcinek 

drogi od przejazdu kolejowego aż do Hutki.  

 

Radny M. Strzelczyk – zapytał, czy przebudowa drogi będzie jeszcze w tym roku. 

  

Wicestarosta M. Biernacki – przypomniał, że umowa na dofinansowanie inwestycji 

drogowej z Urzędem Marszałkowskim była podpisana w ubiegłym roku. Natomiast 

rozpoczęcie inwestycji planowane jest w tym roku w miesiącu czerwcu, lub lipcu po 

ogłoszeniu przetargu, wyłonieniu wykonawcy i po otrzymaniu pomocy finansowej  

od Gminy Kłobuck. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że w budżecie gminy została po wartości 

kosztorysowej zapisana kwota ponad 600.000,00zł na realizację tego zadania.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, jaka decyzja została wydana odnośnie przekazania 

gruntów po byłej kolejce wąskotorowej dla Gminy Wręczyca i czy wydanie Gminie 

Kłobuck decyzji odmownej odnośnie przekazania nieruchomości w obrębie Rybno  

spowoduje, że cały projekt budowy ścieżki rowerowej nie zostanie zrealizowany.  

Przypomniała, że oczekiwania społeczne są takie, aby ścieżka rowerowa przebiegała 

przez jak najdłuższy odcinek, więc czy jest rozważane inne alternatywne 

rozwiązanie na terenie Gminy Kłobuck  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że nie ma wiedzy jaką decyzję od 

Wojewody otrzymała Gmina Wręczyca. Niemniej jednak uważa, że do tematu 

budowy ścieżki należy powrócić.  

 

Radna D. Kasprzyk – w odniesieniu do planowanej przez Starostwo modernizacji 

kotłowni w ZSZ w Kłobucku uważa, że gdy na terenie gminy są rozważane   

działania związane z podłączeniem do nitki ciepłowniczej , które wyeliminują 

wysoką emisję wspólna realizacja inwestycji, gdzie kluczowym odbiorcą są 

instytucje czy zakłady pracy przyniosłyby wiele dobrego nie tylko dla instytucji, ale 

również przy okazji dla mieszkańców. Zapytała, czy planowana przy ZSZ budowa 

hali sportowej będzie służyła wyłącznie uczniom. Uważa, że tego typu inwestycje 

powinny być również realizowane wspólne z Gminą Kłobuck, aby takie inwestycje 

zaspakajały i mogły być rozszerzone o potrzeby mieszkańców Kłobucka nie tylko 

określonej szkoły.  



 

Wicestarosta M. Biernacki - odpowiedział, że wcześniej było zadeklarowane 

podłączenie ZS Nr 3 w Kłobucku, którego jednak do dnia dzisiejszego nie udało się 

podłączyć do sieci ciepłowniczej. Budynek jest ogrzewany z własnej kotłowni, która 

powinna być również zmodernizowana. Dlatego też mając możliwość skorzystania 

ze środków unijnych podjęto decyzję o modernizacji kotłowni w ZS NR 1. 

Odnośnie budowy hali odpowiedział, że została już opracowania dokumentacja i 

zostało wydane pozwolenie na budowę. Decyzja o budowie hali związana jest 

również z reformą edukacji, gdyż od nowego roku wszystkie szkoły 

ponadpodstawowe zyskają jeden rocznik, co w przypadku ZS nr 1 będzie 

skutkowało zwiększeniem o około 180 uczniów. Zaznaczył, aby celowość tej 

inwestycji była właściwa powstały obiekt musi być wykorzystany we właściwy 

sposób, więc ten obiekt nie będzie służył tylko młodzieży.  

 

Radna B. Błaszczykowska - zapytała, kiedy zostaną posprzątane drogi powiatowe i 

wojewódzkie po okresie zimowym.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że został rozstrzygnięty przetarg, a w 

przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z firmą, która przystąpi do naprawy 

uszkodzonych nawierzchni dróg po okresie zimowym. Natomiast w kwestii 

posprzątania po okresie zimowym drogi będą sukcesywnie sprzątane.  

 

Radny Z. Bełtowski – podziękował staroście za wykony projekt chodnika przy ul. 

Jasnogórskiej w Białej. Zapytał, kiedy nastąpi realizacja wykonanego projektu 

budowy chodnika na odcinku około 2km. 

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że z uwagi na ograniczone środki 

finansowe Starostwa nie stać na budowę chodników. Wobec powyższego, co roku na 

budowę chodników udzielana jest dla Starostwa powiatowego pomoc finansowa 

przez gminy tak, aby sukcesywnie wspólnymi siłami chodniki w poszczególnych 

gminach zostały wybudowane. Dlatego też w dzisiejszym porządku sesji został 

przewidziany pkt dot. udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na 

budowę I etapu chodnika w miejscowości Borowianka. Natomiast na dzień 

dzisiejszy nie zostały przeprowadzone rozmowy w sprawie budowy chodnika w 

Białej temat jest otwarty. 

 

Wiceprzewodnicząca M. Wojciechowska – zapytała, czy w projekcie budowy drogi z 

Grodziska do Libidzy zostanie ujęta budowa chodnika.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że temat jest otwarty, gdyż nie został 

jeszcze ogłoszony przetarg w celu wyłonienia projektanta.   

 



Radny W. Ściebura – poprosił o sprzątanie po okresie zimowym ul. Szkolnej i Placu 

Witosa w Kamyku oraz naprawę nawierzchni drogowej ul. Reymonta w Kamyku 

poprzez wyfrezowanie powstałych zapadnięć.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że z uwagi na dość duży koszt nie widzi 

sensu naprawy powstałych zapadnięć z uwagi na planowaną modernizacje całej 

odcinka drogi od Kamyka do Kłobucka. 

 

Sołtys Lgoty L. Chłąd – przypomniał, że Rada Sołecka wystąpiła z pismem do 

Starostwa o ustawienie znaku ograniczenia tonażu, poprosił o przyspieszenie 

realizacji ustawienia tego znaku.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że temat zostanie ponownie zgłoszony 

Dyrektorowi ZDP. 

 

Sołtys Z Łobodna B. Ziętal - poprosiła o naprawę dróg wojewódzkich Nr 491 i Nr 

492.   

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że informacja została przyjęta, temat 

zostanie przeanalizowany.  

 

Radny M. Wojtysek – zapytał, czy oznaczone cyframi drzewa przy drodze 

wojewódzkiej Nr 492 w kierunku Łobodna zostały przeznaczone do wycinki.  

 

Wicestarosta M. Biernacki - odpowiedział, że nie wie, o jakie oznaczenia chodzi. 

Niemniej jednak jak dojdzie do modernizacji drogi na pewno wszystkie drzewa 

zostaną wycięte.   

 

Radna D. Kasprzyk – w związku z planowaną w 2018r przebudową ul. Szkolnej 

zapytała, gdzie będzie skierowany ruch objazdowy. 

   

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy trudno jest 

wskazać jak będzie odbywał się ruch objazdowy, przy realizacji II etapu 

modernizacji ul Szkolnej gdy prace zostaną rozpoczęte od ul. Słonecznej, czyli przed 

ul. Witosa. Zaznaczył, że w miesiącu wrześniu wniosek na dofinansowanie 

modernizacji ul. Szkolnej zostanie zgłoszony do Urzędu Wojewódzkiego. Dlatego też 

uważa, że to pytanie jest przedwczesne. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski –  z uwagi na liczne interwencje mieszkańców poprosił, aby 

do świąt została posprzątana droga wojewódzka po zimowym jej utrzymaniu. 

Przypomniał, że niedługo minie rok od przekazanej prośby o przeprowadzenie 

przeglądu technicznego drogi w Libidzy po kanalizacji sanitarnej. Zaznaczył, że bez 



przeprowadzonego przeglądu gmina nie ma możliwości wystąpienia do firmy o po 

gwarancyjną naprawę dróg po budowie kanalizacji sanitarnej.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że zwróci się do dyrektora ZDP  o 

powód, dlaczego do dnia dzisiejszego nie został przeprowadzony przegląd 

techniczny w Libidzy. Niemniej jednak sprawa zostanie załatwiona. 

 

Radny A. Nowak – zapytał, jakie brane są pod uwagę kryteria kwalifikujące drogę 

do remontu. Zapytał, dlaczego do dnia dzisiejszego nie został poprawiony stan 

bezpieczeństwa na drodze powiatowej ul. Pogodnej. Zwrócił uwagę, że ul. Pogodna 

jest drogą wąską nie oświetloną bez pobocza i chodnika. W kwestii poprawy 

bezpieczeństwa pieszych poprosił o rozważenie możliwości budowy chodnika.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że droga została zgłoszona i jest szansa, 

że zostanie zmodernizowana w latach 2018/19.  

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – przypomniał, że od miesiąca września wchodzi w  

życie reforma edukacji, zaproponował rozważenie możliwości podpisania 

porozumienia lub listu intencyjnego między Starostwem, a gminą odnośnie 

zatrudnienia w szkołach średnich nauczycieli, którzy w wyniku wygaszenia 

gimnazjum mogą stracić pracę. Poprosił Starostę o poprawę zniszczonego chodnika 

w ul. 11 Listopada na wjeździe na teren szpitala. Wjazd został zniszczony przy 

pracach modernizacyjnych szpitala. Ponadto wniósł o remont chodnika na odcinku 

około 80m w sąsiedztwie stawu Nr 2 przy ul. Zamkowej, zniszczonego w wyniku 

obsunięcia się skarpy.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – w odniesieniu do naprawy chodnika przy ul. 

Zamkowej oraz naprawy powstałego ubytku na chodniku przy drodze wojewódzkiej 

ul. 11 Listopada w Kłobucku odpowiedział, że sprawy zostaną załatwione. W 

nawiązaniu do reformy edukacji odpowiedział, że w tej kwestii odbyło się spotkanie 

z nauczycielami i Prezesem ZNP, na którym zadeklarowano, że jeśli przez młodzież 

gimnazjalną zostanie wybrana dalsza edukacja w szkołach średnich na terenie 

naszego powiatu na pewno Ci nauczyciele znajdą pracę w naszych szkołach.  

 

Radny Z. Bęłtowski – zapytał starostę, czy została przeprowadzona rozmowa z 

wykonawcą budowy autostrady, że jeśli zostanie zniszczona część drogi powiatowej 

ul Jasnogórskiej w Białej wykorzystywanej jako dojazd do budowy aby stan drogi  

został doprowadzony do stanu obecnego.   

Poprosił Komendanta Policji, aby także był kontrolowany tabor samochodowy 

wykorzystywany do budowy autostrady z uwagi na fakt na ograniczony ruch 

pojazdów powyżej 10t. 

 



Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że w tej sprawie już interweniował 

niemniej jednak temat zostanie ponowiony, zwróci się do Dyrektora ZDP o 

interwencję. Poinformował, że w ubiegłym roku odbyło się spotkanie z 

przedstawicielem wykonawcy, który zapewnił, że nasze drogi lokalne, powiatowe i 

gminne nie będą wykorzystywane przy budowie autostrady z uwagi, że będą 

budowane drogi techniczne. Niemniej jednak patrząc na budowę węzła nie widać, 

aby sprzęt poruszał się po drodze powiatowej między Kaleją a Białą.  

 

Radny M. Woźniak – poruszył następujące sprawy: 

 -  przypomniał, że o konieczności przeprowadzenia przez starostwo przeglądu  

    technicznego drogi ul. Jasnogórskiej w Białej w części wykonanej przez powiat.  

 - zapytał, kiedy zostaną usunięte pnie drzew pozostałe po ich wycince,  

 - zapytał, Komendanta Policji o narzędzia prawne w celu przeprowadzenia  

    interwencji w stosunku do właścicieli psów nie zamykanych w godzinach nocnych  

    na posesjach.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – odpowiedział, że zostanie sprawdzony okres trwania  

gwarancji ul. Jasnogórskiej w Białej, w kwestii usunięcia pni drzew odpowiedział, że 

na dzień dzisiejszy nie zna bliższego terminu ich usunięcia.  Zaznaczył, że po 

usunięciu pni zostanie uszkodzona nawierzchnia drogi, więc będzie zachodziła 

konieczność jej frezowania. 

 

Komendant Policji D. Atłasik – odpowiedział, że istnieje możliwość interwencji 

Policji w stosunku do właścicieli psów, które nie są dopilnowane i stanowią 

zagrożenie, ponieważ jest to naruszenie przepisów Kodeksu Wykroczeń.  

 

Wicestarosta M. Biernacki – poinformował o planowanym przez Starostwo 

inwestycjach na terenie miasta Kłobuck tj: 

 - modernizacji przejazdu kolejowy w kierunku Brody Maliny,  

 - planowanej w miesiącu kwietniu termomodernizacji budynku Pogotowia  

   Ratunkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 

 

Pkt.6. 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

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.  

 

Pkt.7.  

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za 

okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że sprawozdanie 

zostało przekazane radnym z materiałami na sesję. Informacja została omówiona na 

posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. 

  

Komendant KPP D. Atłasik – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2016r. do 

31.12.2016r.  



Mieszkaniec Kłobucka W. Grot - poprosił o wskazanie radnym przepisu, w jakiej 

odległości od budynku powinno być wyznaczone miejsce do parkowania dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

Radny A. Nowak – w nawiązaniu do odnotowanych bójek i pobić zapytał, co było 

przyczyną wszczętych bójek oraz, co jest przyczyną znaczącego wzrostu naruszenia 

zakazu Sądowego. Poinformował o pozytywnym sygnale wynikającym z mniejszej 

ilości nałożonych mandatów.  

 

Komendant KPP D. Atłasik – w odniesieniu do ilości nałożonych mandatów do roku 

ubiegłego odpowiedział, że postępowanie mandatowe jest postępowaniem bardzo 

rygorystycznym nie jednokrotnie koniecznym do zastosowania. Niemniej jednak 

zmniejszenie ilości nałożonych mandatów może wynikać z faktu, że policjant ma 

możliwość w sytuacjach, kiedy dane zachowanie osoby nie jest z kręgu bardziej 

uciążliwych do pouczenia jak również w kontekście dużo lepszego zachowania 

mieszkańców w stosunku do roku ubiegłego. W kwestii odnotowanych bójek 

odpowiedział, że odnotowane zdarzenia w szczególności były związane ze 

zdarzeniami opartymi na pobiciu osób nieletnich i nie były związane z alkoholem. W 

nawiązaniu do naruszenia zakazów Sądowych odpowiedział, że odpowiednie 

podejście Policjantów Ruchu Drogowego do pracy na zewnątrz powoduje, że częste 

kontrole kończą się ujawnieniem zachowań przestępczych, kiedy osoba z zakazem 

Sądowy uniemożliwiającym prowadzenie pojazdem tego zakazu nie przestrzegają, 

więc zachodzi konieczność zgodnie z art. 244 kodeksu karnego do wszczęcia 

postępowania karnego w tym zakresie. 

 

Radny A. Nowak - w imieniu własnym i mieszkańców podziękował za dobrą 

współpracę policji. W nawiązaniu do poprawy drożności w ruchu drogowym w 

godzinach szczytowych zapytał, czy istnieje możliwość, aby policjant ruchu 

drogowego miał możliwość przeregulowania ruchu na klasycznym skrzyżowaniu.  

 

Komendant KPP D. Atłasik – odpowiedział, że policjant ma możliwość regulowania 

ruchu w każdej sytuacji związanej z dużym natężeniem ruchu czy ze zdarzeniem 

drogowym. Natomiast, jeśli chodzi o postawienie policjanta na skrzyżowaniu 

okrężnym nie wiele by wniosło, ponieważ takie skrzyżowanie jest najlepszą i 

najbezpieczniejsza formą rozwiązania natężenia ruchu drogowego. Natomiast w 

każdej innej sytuacji istnieje taka możliwość. 

 

Radny A. Tokarz - w nawiązaniu do Działu Przestępstw Gospodarczych zwrócił 

uwagę, że 2016r było mniej wszczętych postępowań niż w roku 2015, ale w roku 

2016 został odnotowany 208% wzrost dynamiki czynów stwierdzonych zapytał, co 

oznacza dynamika czynów stwierdzonych oraz jak porównywalne są okresy 

oczekiwania do reakcji na zdarzenie w stosunku do innych Komend Powiatowych. 



W nawiązaniu do przeprowadzonych kontroli miejsc, w których mogą przebywać 

osoby bezdomne potrzebujące pomocy, schronienia w związku z niską temperaturą.  

Zaznaczył, że osobiście dzwonił pod nr 112 z prośbą o interwencję, gdy na klatce 

schodowej przebywała osoba potrzebująca pomocy. Uważa, że o takich przypadkach 

powinien być powiadamiany GOPS by mógł interweniować.    

 

Komendanta KPP D. Atłasik – odpowiedział, że faktycznie w roku 2016 wszczętych 

zostało 176 postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych i było to o 9 mniej 

niż w roku 2015. Dynamika czynów stwierdzonych była oparta na 208%, czyli 

dwukrotnie większa. Wyjaśnił, że wszczęcie każdego postępowania 

przygotowawczego może wygenerować w zależności od rodzaju sprawy określoną 

ilość czynów przestępnych i stąd liczba będzie zawsze większa od ilości wszczętych 

postępowań przygotowawczych. W tym przypadku było postępowanie, które 

zakończone zostało bardzo dużą ilością czynów stwierdzonych i dotyczyło ono 

tematów związanych z przestępczością w zakresie praw autorskich dotyczących 

filmu tzw. drogówka. W kwestii związanej na reakcję zdarzenia odpowiedział, że jest 

to parametr, który jest parametrem dla wszystkich jednostek garnizonu śląskiego 

nasz parametr jest na poziomie 6 -7 i kształtuje się powyżej średniej wojewódzkiej, 

czyli należy go określić jako parametr bardzo dobrze spełniony. Natomiast, jeśli 

chodzi o interwencje w szczególności w okresie zimowym dotyczącą osób 

przebywających w miejscach zagrażających ich życiu odpowiedział, że interwencja 

policji ma polegać na zabezpieczeniu bezpieczeństwa i zdrowia tej osoby i 

niejednokrotnie kończącej się na przewiezieniu osoby do domu, a jeśli jest to osoba 

bezdomna podejmowane są odpowiednie czynności zapewniające tej osobie pomoc. 

Zwrócił uwagę, że współpraca z GOPS jest jednym z podstawowych elementów.  

 

Radna E. Kotkowska – zwróciła uwagę, że dzięki dobrej pracy policji i skutecznej 

wykrywalności mieszkańcy całej gminy i powiatu mogą czuć się bezpiecznie. 

Podziękowała za dużą ilość patroli policji na terenie Sołectwa Niwa Skrzeszów, co 

przyczyniło się do zmniejszenia ilość popełnianych przestępstw związanych z 

kradzieżą czy drobnymi występkami.  

 

Radny Z. Bełtowski – zapytał, dlaczego do wypadku drogowego najpierw 

przyjeżdża staż pożarna, pogotowie i dopiero policja. 

 

 Komendanta KPP D. Atłasik – odpowiedział, że najważniejsza rzeczą jest, aby na 

miejscu każdego wypadku czy kolizji drogowej najszybciej i w jednakowym czasie 

dojechały odpowiednie służby jak straż, pogotowie i policja. Niemniej jednak z 

uwagi na fakt, że do obsługi zdarzeń drogowych przez Policję wyznaczony jest jeden 

Wydział Ruchu Drogowego z siedzibą KPP w Kłobucku, a w przypadku Straży 

Pożarnej, która ma w terenie powiatu rozlokowanych wiele jednostek OSP i ta 

odległość do zdarzeń drogowych dla straży jest krótsza stąd szybsza ich reakcja.  



Uzupełnił, że najważniejszą rzeczą jest, aby przez służbę, która jako pierwsza dotrze 

na miejsce zdarzenia została udzielona pierwsza pomoc poszkodowanym osobom. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska uważa, że kolejność jest właściwa, 

ponieważ miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności powinno być zabezpieczone 

przez Straż, natomiast kolejne służby powinny być dopuszczane na miejsce 

zdarzenia przez osobę dowódcę jednostki straży na miejscu zdarzenia.  

 

Informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania/. 

Informacja została przyjęta. 

 

Pkt. 8.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na 

lata 2016-2023. 

 

Autor programu M. Biczkowska – omówiła Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy 

Kłobuck na lata 2016-2023. Zaznaczyła, że dokument stanowi niezbędny dokument 

w kontekście perspektywy finansowej na lata 2014-2020 do pozyskiwania funduszy 

Unii Europejskiej przy realizacji projektów zwianych z rewitalizacją. Dokument po 

wprowadzeniu korekt wynikających z uwag formalnych Urzędu Marszałkowskiego 

został wstępnie zaakceptowany, a w momencie uchwalenia zostanie bezzwłocznie 

wpisany na listę projektów rewitalizacji. Zwróciła uwagę, że nie jest to dokument 

zamknięty i mimo wprowadzenia go na listę będzie istniała możliwość jego 

aktualizacji. 

 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023. został umieszczony na stronie Internetowej 

Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ > Rada Miejska > Uchwały Rady Miejskiej > projekty uchwał 

> projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.). 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radna E. Kotkowska - zwróciła uwagę, że opracowanie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 umożliwi PUP skorzystanie z 

możliwości pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra  

w ogłoszonym konkursie przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na  

aktywizację osób bezrobotnych w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją. 

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg cieszy go fakt, że Program nie jest dokumentem 

zamkniętym i będzie możliwość jego aktualizacji, co stworzy w przyszłości 

możliwość włączenia ul. Zamkowej w Kłobucku, przy której znajdują się 

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


zdegradowane i zaniedbane tereny po byłych zakładach pracy. Warunkiem będzie 

zainteresowanie się programem przez właścicieli terenów. 

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że jesteśmy niewolnikami unijnej biurokracji, 

ponieważ jesteśmy zmuszeni do tworzenia takich dokumentów, aby móc pozyskać 

środki unijne na budowę czy rozbudowę infrastruktury zachodzi konieczność 

dopasowania działań miękkich. Zaznaczył, że gdyby gmina sama dysponowała 

środkami wówczas byłyby realizowane bardziej potrzebne inwestycje. Uważa, że 

gdyby przez państwo do gmin zostało skierowanych więcej środków na pewno 

byłyby one dużo lepiej wykorzystane.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o wprowadzenie autopoprawki polegającej na 

dodaniu na stronie tytułowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na 

lata 2016-2023 logo: 

- Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna 

- Śląska Pozytywna Energia gminy, 

- Unia Europejska Fundusz Spójności.   

Uważa, że większość wpisanych zadań jest w trakcie realizacji albo są 

przygotowywane projekty, więc dla większości projektów istnieje realna szansa, że 

zostaną wykonane w całości.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 głosowało 20 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 280/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że w związku ze sporządzeniem 

dodatkowego załącznika ozn. Nr 7 poprosiła o przyjęcie autopoprawki do projektu 

uchwały w zakresie § 1 pkt. 1 na zapis Dokonuje się zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 7 do uchwały.  

W zakresie załącznika Nr 1 korekta dochodów wynika; 

- w zakresie Działu Rolnictwo i Łowiectwo poprzez dostosowanie do planu tego  

   roku inwestycji przebudowy drogi gminnej ul. Olszowiec Borowianka poprzez  

   zmniejszenie dochodów o kwotę 247.907,00 zł. w stosunku do podpisanej umowy o  

   dofinansowanie.  

-  w zakresie Działu Gospodarka Mieszkaniowa i Działu Administracja Publiczna 

   wprowadzone zmiany klasyfikacji budżetowej wynikających z wyodrębnienia z  

   § 0690 paragrafu 0640 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

   upomnień. 



-  wprowadzenia do planu zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 95.376,00zł  

-  wprowadzenia do planu korekty zmniejszenie udziału w podatku dochodowym  

   od osób fizycznych o kwotę 7.161,00zł  

-  w zakresie Działu Rodzina zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji na tworzenie 

   żłobka kwota 128.525,48 (umowa została podpisana po przeprowadzonych  

   negocjacjach i zmniejszenie dofinansowania do kwoty 464.436,01zł ). 

-  w zakresie Działu Gospodarka Komunalna zmiany dotyczą zwiększenia planu  

   dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota  

   98.000,00zł. 

-  w zakresie Działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego zmiana dotyczy  

   zwiększenia wpływów na dotacje z przeznaczeniem dla Biblioteki na remont 

   czytelni kwota 10.745,00zł.  

W zakresie załącznika Nr 2 proponowane jest zwiększenie planu wydatków ogółem 

o kwotę 1.625.967,87zł i dotyczą; 

 -  korekty planu wydatków na zadaniu Przebudowa drogi ul. Olszowiec kwota 

    347.907,00zł  

-  w zakresie Działu Transport zarezerwowanie kwoty 200.000,00zł na udzielenie 

   pomocy finansowej na budowę chodnika w ul. Tartakowej w Borowiance etap I .  

-  kwota 211.758,57zł środki wynikające z załącznika Nr 6 rozliczenie środków  

   sołectw i osiedli z roku ubiegłego, które nie zostały rozdysponowane ( bez  

   funduszu sołeckiego ) 

- w zakresie Działu gospodarka mieszkaniowa kwota 15.000,00 zł przeznaczona na  

   na zakup nieruchomości przy ul. Witosa Smugi. 

- w zakresie Działu Bezpieczeństwo publiczne zapewnienie środków dotacyjnych dla  

   OSP Kłobuck na zakup pojazdu w wysokości 60.000 zł i na bieżące remonty w 

   zakresie gotowości bojowej dla OSP - 15.000,00zł . 

 - zakresie Działu Oświata i wychowanie kwota 4.624,00 zł tj. darowizna celowa na  

    zakup materiałów i częściowo na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 1  

 - zakresie Działu Ochrona zdrowia w Rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi   

    kwota  39.400,00zł, która wynika z rozliczenia środków z roku ubiegłego dot. 

    wykonania ponadplanowych dochodów i nie wykonania wydatków na cele  

    związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwota może być wydatkowa 

    dopiero po  rozszerzeniu Programu i jego zatwierdzeniu przez Radę. 

 - w zakresie Działu Pomoc społeczna zabezpieczenie kwoty 933.347,30 zł   

    z przeznaczeniem na realizację tegorocznego etapu realizacji inwestycji dot. 

    przebudowy i rozbudowy budynku strzelnicy z przyległym otoczeniem 

    w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Pozostałe  

    nakłady zostały wpisane w Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaznaczyła, że z 

    uwagi na fakt, że dopiero będzie składany wniosek w tym roku nie ma szans na  

    przyznanie dotacji  

 - w zakresie gospodarki komunalnej wydatki związane z dokonanie płatności  

   dwóch faktur, które nie zostały zapłacone w roku ubiegłym oraz zwiększenie planu  

   związanego ze zwiększeniem planu dochodów w tym rozdziale. 



- w zakresie rozdziału 90019 zwiększenie środków o 107.900,00 zł z przeznaczeniem  

   części kwoty na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej dla OSiR-u oraz 

   przeznaczenie kwoty 20.000,00zł dotacji na likwidację azbestu. Przypomniał, że w  

   uchwale budżetowej została zarezerwowana kwota 10.000,00żł, co łącznie da kwotę  

   30.000,00zł.  

-  w rozdziale gospodarka ściekową powielenie niewykonanego w roku ubiegłym  

   zadania budowy kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Białej. Przypomniała, że została  

   podjęta decyzja o zleceniu realizacji tego zadania Gminie Mykanów. Niemniej 

   jednak z uwagi na problem związanymi z planem zagospodarowania  

   przestrzennego inwestycja nie została zrealizowana w Gminie Mykanów w  

   ubiegłym roku.  

-  w zakresie Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączne  

   zwiększenie planu o kwotę 87.745,00zł dla instytucji kultury z podziałem na środki   

   dla MOK kwota 32.000,00 zł i dla Biblioteki kwota 55.745,00 zł w tym ze środków  

   powiatowych 10.745,00 zł.  

-  w zakresie Działu 926 Kultura fizyczna kwota zwiększenie planu dotyczy kwoty  

  16.000,00 zł przeznaczonej na remont boiska w Nowej Wsi związanej z likwidacją 

   szkód.  

Zwróciła uwagę, że wszystkie zmiany dotyczące zwiększenia wydatków o kwotę 

1.625.967,87 zł. plus wskazane w załączniku Nr 1 zmniejszenie dochodów o kwotę o 

174.982,48 zł. powodują zwiększenie deficytu budżetu na kwotę 1.800.950,35zł 

wskazane załączniku Nr 4. Zaznaczyła, że od początku roku kwota kredytu nie 

uległa zmianie i wynosi dalej 4. 761.252,35 zł 

Deficyt po zmianach przedstawia załącznik Nr 5.  

Załącznik Nr 6 – określa plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek 

pomocniczych na rok 2017 oraz funduszu sołeckiego na rok 2017. 

W Załączniku Nr 7 – zaproponowane zostało przesunięcie z przebudowy drogi 

Łąkowej kwoty 90.000,00zł do wyboru oferty dotyczącej adaptacji pomieszczeń na 

żłobek. 

 

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

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

/ za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/ 

 

Radny W. Dominik- zwrócił uwagę, na znaczący wzrost deficytu budżetowego w 

pierwszym kwartale. W nawiązaniu do zmian budżetowych nawiązał do: 

- dotacji dla MOK w Kłobucku w kwocie 32.000,00zł.  Przypomniał, że na sesji 28.12.  

  2016r w związku z zadanym pytaniem odnośnie zwiększonej dotacji dla MOK o 

  prawie 50% od pani Skarbnik uzyskał odpowiedź cyt. „mam nadzieję, że plan 

  będzie na tyle stabilny i ostateczny, że w ciągu roku nie pójdą zwiększenia jeśli  

  chodzi o działalność tej inwestycji”. Wówczas zwiększenie związane było z  

  utworzeniem dodatkowych dwóch etatów zaplanowanymi w MOK. Zwrócił  

  uwagę, że nie minął pierwszy kwartał, a mamy już kolejne zwiększenie dotacji dla  



  MOK,  a z uzasadnienia wynika, że jest ono związane z zatrudnieniem instruktora  

  po stażu oraz obsługą prawną. Zapytał, czy zatrudnienie instruktora związane jest 

  z utworzeniem kolejnego etatu w tej instytucji i czy MOK do tej pory był  

  pozbawiony obsługi prawnej czy są to dodatkowe środki na zlecenie dla Radcy  

  Prawnego lub adwokata. 

- odniesieniu udzielonej dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na budowę chodnika  

  w miejscowości Borowianka wzdłuż ulicy Tartakowej w kwocie 200.000,00zł  

  zapytał, jaki odcinek będzie realizowany w ramach tej inwestycji i jaki jest  

  procentowy udział gminy. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniała, że były lata, kiedy deficyt był uchwalany w 

wysokości 6 -7 ml zł.  i później był zmniejszany. Zwróciła uwaga, że przy omawianiu 

projektu uchwały zaznaczyła, że nie zostaje zmniejszona kwota kredytu, czyli 

źródłem sfinansowania deficytu są środki pozostałe z roku ubiegłego. Uważa, że 

pozostałe środki z ubiegłego roku nie powinny być pozostawione bez planu i celu w 

sytuacji, gdy tych potrzeb jest dużo, szczególnie, jeśli chodzi o realizację w zakresie 

m.in CUS, które wynikają zarówno ze środków unijnych jak i z uchwalonego 

Lokalnego Planu rewitalizacji. W związku z powyższym uważa, że mimo 

zwiększonego deficytu, którego zwiększenie wynika ze środków unijnych z lat 

ubiegłych, a nie z powiększenia kredytu fakt ten powinien być pozytywny do 

zaakceptowania. W odniesieniu do zacytowanej odpowiedzi jak sam radny 

zauważył powiedziała, że ma nadzieję, a nie pewność. Natomiast, jeśli chodzi o 

środki dla MOK zaznaczyła, że na pewno nie było planowanych podwyżek, jeśli 

chodzi o te instytucje kultury jak Biblioteka i MOK, więc część środków zgodnie z 

uzasadnieniem przekazane jest na podwyżki. W kwestii dodatkowego etatu w 

związku z zatrudnieniem instruktora wyjaśniła, że jeśli jednostka otrzymuje z PUP 

osobę, która dobrze wypełnia obowiązki, a jednocześnie dostaje refundację 

wynagrodzenia to ta instytucja też musi zapewnić środki własne na dalsze jego 

zatrudnienie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w nawiązaniu do zmian wynagrodzeń w MOK i 

Biblioteki poinformowała, że zmiana wynagrodzeń tych pracowników nie została 

zaplanowana niemniej jednak było to konieczne z uwagi na wzrost minimalnej płacy 

do kwoty 2.000,00zł brutto, kiedy pracownik w bibliotece otrzymuje wynagrodzenie 

2.000,00zł brutto z wraz z wysługa lat. Doskonale rozumie dzisiejsze zaskoczenie, ale 

te zmiany były podyktowane również, aby dostosować pewne standardy 

wynagrodzeń do rynku pracy jak i do stawianych wymagań, jakie stawiamy przed 

wszystkimi instytucjami. Uważa, że wynagrodzenia powinny relatywnie rosnąć do 

sytuacji na rynku pracy jak i do wzrostu minimalnej płacy, by pracownik wydający 

decyzje nie zarabiał tyle samo lub mniej niż pracownik niewykwalifikowany.  

W kwestii obsługi prawnej odpowiedział, że MOK jako jedyna jednostka działająca 

bez żadnej obsługi prawnej, która dotychczas działała na zasadzie standartowych 

umów, do których nie było zastrzeżeń. Natomiast z uwagi na pewne działania osób, 



od których wpływają skargi, zawiadomienia czy pisma do różnych instytucji 

zachodzi konieczność wprowadzenia zmian, aby dyrektor MOK z własnych 

środków nie pokrywała kosztów obsługi prawnej. Uważa, że ta jednostka ma prawo 

do zatrudnienia radcy prawnego, który doradzałby w kwestii zawieranych umów i 

realizacji celów statutowych. Zaznaczył, że nie należy dziwić się częstym zmianom, 

skoro te jednostki nie były przez laty dofinansowane. Uważa, że w kulturę warto 

inwestować, bo to jest przyszłość. 

 

Radny W. Dominik poprosił o odpowiedź dotyczącą budowy chodnika. 

Poinformował, że nie kwestionuje podwyżek ani tego, że MOK powinien mieć 

obsługę prawną, gdyż jego pytanie brzmiało czy do tej pory w MOK nie było takiej 

obsługi. Natomiast wątpliwość budzi to, że w grudniu przy uchwalaniu budżetu nie 

zostały przewidziane bardziej dalekosiężnie niż na dwa miesiące rzeczy, tym 

bardziej, że wydatki dla MOK zostały zwiększone prawie o 50% w stosunku do roku 

poprzedniego.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do ul. Tartakowej odpowiedział, że będzie 

realizowany I etap obejmujący odcinek 300m. Kosztorys projektu wykonanego przez 

powiat opiewa na kwotę 240.000,00zł, powiat zadeklarował pokrycie części kosztów 

zakupu krawężników.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy zostały przewidziane podwyżki dla pracowników 

ZDiGK. Przyznał, że osoba wydająca decyzje powinna otrzymywać większe 

wynagrodzenie od osoby o mniejszych kwalifikacjach. Zwrócił uwagę, że również 

obsługi prawnej nie ma organ, jakim jest Rada Miejska.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że kwestie podwyżek będą rozważane we 

wszystkich jednostkach, bez względu czy jednostka ma własne środki, które 

pozwolą na ich pokrycie, czy ich nie ma, gdyż brakujące środki zostaną uzupełnione.  

W budżecie gminy na rok 2017 we wszystkich jednostkach oprócz instytucji kultury 

został zaplanowany średnio 5% wzrost wynagrodzenia w skali roku od miesiąca 

lipca. Z uwagi na dobre wyniki finansowe została podjęta decyzja, aby podwyżka 

wynagrodzenia w instytucjach takich jak MOK i Biblioteki zaplanowana została 

wcześniej.  

 

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

wraz z załącznikami głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 281/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

 



Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak -  poinformowała, że projekt uchwały przewiduje realizację 

części zadania powiatowego w formie pomocy finansowej pod nazwą „ Przebudowa 

odcinka drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka 

ul. Tartakowej I etap”.   

 

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

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

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

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 18 radnych, 2 radnych głosowało 

przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 283/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej  

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

finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformował, że szczegółowe objaśnienia w zakresie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck 

wskazane zostały w załączniku Nr 2 w wersji II.  

 

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

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

uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck głosowało 21 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 283/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

 

 

 

 



Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. 

 

Kierownik EK S. Piątkowska – poinformowała, że rekrutacja do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych rozpoczyna się na 7 dni 

przed jej ogłoszeniem, kiedy przez dyrektorów tych placówek zbierane są zgłoszenia 

od rodziców dzieci zamieszkałych na obszarze naszej gminy już uczęszczających do 

przedszkola. Wówczas na podstawie zebranych deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego dyrektorzy placówek oświatowych są wstanie 

stwierdzić jaka ilość wolnych miejsc w przedszkolu pozostaje. Natomiast w 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego z mocy ustawy brane są pod uwagę 

łącznie następujące kryteria ustawowe: 

- wielodzietność rodziny kandydata,  

-  niepełnosprawność kandydata,  

 - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

 - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

 - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

 -  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

 - objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Natomiast, jeśli wskutek pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego w 

przedszkolach nadal pozostają wolne miejsca dyrektorzy w drodze II etapu 

postępowania rekrutacyjnego mogą dokonać naboru dzieci na podstawie kryteriów 

przyjętych przez radę w drodze uchwały, w której określone zostanie maksymalnie 6 

kryteriów gminnych z określoną liczbą punktów: 

 - kandydat i jego rodzic/ opiekun prawny zamieszkują na terenie Gminy Kłobuck,  

 - kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni oboje pracują lub studiują/ uczą  

    się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują,  

    studiują/uczą się w trybie dziennym,  

  - rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola,  

  - kandydat ma opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  

  - rodzina jest pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

  - przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której będzie  

    uczęszczał kandydat. 

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe mówi o zapewnieniu kryteriów 

społecznych w celu jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, aby 

rodzic mógł pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. 

 



Przewodniczący Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny W. Dominik- uważa, że zbędne jest wpisanie w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego wysoko punktowanego kryterium Kandydat i jego rodzic/ opiekun 

prawny zamieszkują na terenie Gminy Kłobuck, ponieważ zapis art. 131 ust. 1 

ustawa Prawo oświatowe wręcz zobowiązuje, aby przy rekrutacji do przedszkoli 

były rozważane kandydatury dzieci z Gminy Kłobuck. 

Zapytał, czy w miejsce oczywistego wpisu kryterium wynikającego z zapisu art. 131 

ust. 1 ustawa Prawo oświatowe istnieje możliwość wpisania kryterium 

dochodowego wynikającego z zapisu ust. 5 art. dochodowego ustawa Prawo 

oświatowe. 

 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska – odpowiedziała, że ten sam zapis art. 131 w 

ust. 7 ustawy Prawo oświatowe mówi o kandydatach zamieszkałych poza obszarem 

danej gminy, które to kryterium w przypadku III etapu postępowania 

rekrutacyjnego wraz kryteriami poprzednio uchwalonymi dawałby możliwość 

dyrektorom przedszkoli do przyjęcia dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy 

Kłobuck. 

 

Radny W. Dominik uzupełnił, że zapis art. 131 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe nie 

został przytoczony w podstawie prawnej niniejszego projektu uchwały. Zakłada, że 

jest to wariant optymistyczny. Niemniej jednak generalną zasadą jest to, że do 

przedszkoli przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie naszej 

gminy, a przytoczony zapis art. 7 dałby możliwość naboru dzieci, których rodzice 

zamieszkują poza terenem naszej gminy gdyby po zakończonym II etapie rekrutacji 

w przedszkolach nadal były wolne miejsca. Zgłosił wniosek o zmianę zapisu w 

podstawie prawnej niniejszego projektu uchwały poprzez poprawę zapisu w art. 131 

ust. 4 i 6 na zapis art. 131 ust. 5 i 6 oraz § 1 niniejszej uchwały poprawę zapisu w 

tabeli w pkt 1 poprzez usunięcia zapisu kryterium kandydat i jego rodzic/ opiekun 

prawny zamieszkują na terenie Gminy Kłobuck, a dodanie zapisu kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie kandydata, przytoczył zapis ust. 5 art. 131. Na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brany pod uwagę kryterium 

dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ 

prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 

ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.   

 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska – wyjaśniła, że wykreślając kryterium 1.  

Kandydat i jego rodzic/ opiekun prawny zamieszkują na terenie Gminy Kłobuck” 

pozbawiamy dyrektorów przedszkoli pewnego narzędzia do wyboru przyjmowania 

dzieci spoza terenu, gdy podczas II etapu postępowania rekrutacyjnego nie będzie 

możliwości różnicowania dzieci z terenu Gminy Kłobuck i spoza jej terenu. 



Zaznaczyła, że w ust. 1 mowa jest o przyjmowaniu dzieci z terenu Gminy Kłobuck w 

pierwszej kolejności, ale do naszych przedszkoli uczęszczają dzieci również z poza 

terenu Gminy Kłobuck. Zaproponowała zmniejszenie liczby punktów w stosunku do 

pozostałych kryteriów. Uważa, że wprowadzenie kryterium dochodowego zmusi 

rodziców do wypełnienia oprócz deklaracji całych oświadczeń o uzyskiwanych 

dochodach.  

 

Radca prawny T. Głębocki wyjaśnił, że przywołany w podstawie prawnej zapis art. 

29 ust. 2 pkt. 1 obejmuje zarówno art. 131 ust. 4 i 6 i art. 133 ust. 2 i 3, które 

rozstrzygają, kto jest organem prowadzącym, ponieważ organem prowadzącym w 

przypadku gminy mogą być teoretycznie dwa organy jak rada i burmistrz, więc 

przepis podobnie jak przepis 5c ustawy o systemie oświaty rozdziela te kompetencje 

pomiędzy organami, więc te przepisy nie powinny być łączone, art. 131 dotyczy 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.  

 

Radny W. Dominik – przypomniał, że wnioskował o uzupełnienie zapisu art. 131 o 

ust. 5 i wprowadzenie kryterium dochodowego  

 

Radca Prawny T. Głębocki - wyjaśnił, że decyzja należy do rady, gdyż na II etapie 

postępowania rekrutacyjnego rada może wprowadzić kryterium dochodowe 

wówczas zapis w podstawie byłby art. 131 ust. 4 do 6. 

 

Radny W. Dominik – rozumie, że na I etapie postępowania rekrutacyjnego pod 

uwagę będą brane wyłącznie dzieci z terenu Gminy Kłobuck, co wynika z art. 131 

ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, więc zakłada, że do drugiego II nie będą 

przechodziły dzieci spoza naszej gminy dopiero w przypadku, gdy po zakończeniu 

II etapów rekrutacji, będą jeszcze wolne miejsca wówczas będzie istniała możliwość 

przyjęcia dzieci spoza ternu naszej gminy. Dlatego też uważa, że dublowanie tego 

kryterium w uchwale Rady Miejskiej jest niepotrzebne. Zaznaczył, że w uchwale nie 

musi być wskazanych 6 kryteriów. 

 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska - dodała, że kiedy rodzice mają możliwość 

do składania wniosków, wioski składane są przez wszystkich rodziców również 

przez rodziców spoza naszej gminy, ponieważ termin do składania wniosków do 

przedszkola jest identyczny dla wszystkich. Natomiast wyłanianie dzieci z terenu 

gminy i spoza Gminy Kłobuck rozgranicza II lub III etap rekrutacji.  

 

Radny M. Woźniak – zapytał, Radcę Prawnego czy zapis ustawowy jest faktycznie 

powielany w uchwale.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że ust. 7, do którego odwołuje się radny 

W. Dominik wprowadza sytuację, że kandydaci zamieszkali poza obszarem danej 

gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli postępowanie 



rekrutacyjne z ust. 1 do 6 pozostawia cały czas jeszcze wolne miejsca w takim 

przedszkolu. Wówczas w pierwszych dwóch etapach rekrutacyjnych byliby  

przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie gminy. Zwrócił uwagę, że w zapisie 

kryterium 1 jest mowa, że kandydat i jego rodzic i opiekun prawny zamieszkują na 

terenie Gminy Kłobuck, więc jest coś więcej niż tylko kandydat, czyli jest wymaganie 

aby także zamieszkiwał rodzic.  

 

Radny M. Woźniak – rozumie, że zapis wskazany w projekcie uchwały jako 

kryterium 1 jest powielany, bo może być wykorzystany w przypadku, kiedy rodzic 

zamieszkały poza terenem naszej gminy po przemeldowaniu dziecka złoży wniosek 

do przedszkola położonego na terenie naszej gminy. Natomiast nie widzi potrzeby 

wprowadzenia kryterium dochodowego z uwagi na zbyt duże utrudnienie.  

Złożył wniosek o wykreślenie zapisu kryterium 1 z projektu uchwały i 

pozostawienie 5 kryteriów.  

 

Radna E. Kotkowska – zapytała, czy w poprzednim roku obowiązywały identyczne  

kryteria.  

 

Radna D. Kasprzyk- zwróciła uwagę, że rodzic może nie mieć wiedzy, jaki zapis 

widnieje w ustawie, ale czytając uchwałę, widzi, że ma prawo do złożenia wniosku, 

gdyż zamieszkuje na terenie Gminy Kłobuck.  

 

Radny T. Kasprzyk – zapytał, czy w II etapie postępowania rekrutacyjnego może 

wziąć udział dziecko spoza Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska – wyjaśniła, że jeśli na I etapie postępowania 

rekrutacyjnego są wolne miejsca w przedszkolu przyjmowane są wszystkie dzieci z 

terenu Gminy Kłobuck. W II etapie przyjmowane są dzieci zgodnie z kryteriami, 

które zostały wskazane w projekcie uchwały i zamieszkują na terenie Gminy 

Kłobuck Natomiast, jeśli w przedszkolu pozostają nadal wolne miejsca na podstawie 

tych samych kryteriów przyjmowane są dzieci spoza gminy.  

 

Radny Z. Bełtowski zapytał jak została rozwiązana sprawa osób nie zameldowanych 

na terenie gminy, a tylko zamieszkujących. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedziała, że uchwała mówi o 

osobach zamieszkujących na terenie gminy. 

 

Radny A. Tokarz – poprosił o jednoznaczną odpowiedź Radcy Prawnego czy rada 

może głosować nad projektem uchwały w przedstawionej formie skoro w 

poprzednia uchwała nie była zakwestionowana przez Nadzór Prawny.  

 



Radca Prawny T. Głębocki – wyjaśnił, że dopiero na III etapie postępowania 

rekrutacyjnego istnieje możliwość rekrutacji dzieci zamieszkujących poza terenem 

gminy. Natomiast wcześniej zwrócił uwagę, że jednocześnie w ramach kryterium 1 

jest mowa, że jednocześnie „Kandydat i jego rodzic i opiekun prawny zamieszkują 

na terenie Gminy Kłobuck”, więc trudno sobie wyobrazić, aby rodzic nie 

zamieszkiwał z dzieckiem. Dlatego też na II etapie postępowania rekrutacyjnego 

można przyjąć, że sugestie radnych są słuszne, gdyż jest to sytuacja trochę na zapas 

zwłaszcza, że jest to kryterium najwyżej punktowane na II etapie rekrutacji decyzje 

pozostawia radzie. Zwrócił uwagę na zapis ostatniego zdania z zapisu ust. 7 

przepisy ust. 2 do 6 stosuje się odpowiednio, więc na III etapie postępowania 

rekrutacyjnego stosuje się również kryteria określone w uchwale.  

 

Radny W. Dominik – przychylił się do wniosku radnego M. Woźniak o wykreślenie 

z projektu uchwały kryterium 1 „Kandydat i jego rodzic / opiekun prawny 

zamieszkują na terenie Gminy Kłobuck z możliwością pozostawienia 5 kryteriów. 

  

Radny A. Nowak – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i pozostawienie kryteriów 

w projekcie uchwały. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii kryterium dochodowego uważa, że pkt 5 daje 

możliwość weryfikacji dla rodziny będącej pod opieką GOPS, gdyż w tym 

przypadku kryterium dochodowe jest brane pod uwagę. Zwrócił uwagę, że nabory 

do przedszkoli odbywają się od lat i te kryteria się nie zmieniają, więc dla 

dyrektorów są wzorem, na którym się opierają.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie wniosek 

zgłoszony przez radnego W. Dominika i radnego M. Woźniaka. 

 

 

Za wykreśleniem z projektu uchwały kryterium 1 „Kandydat i jego rodzic / opiekun 

prawny zamieszkują na terenie Gminy Kłobuck” głosowało 7 radnych, 7 radnych 

głosowało przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

wniosek nie został przyjęty   

 

Radny M. Woźniak – wniósł o reasumpcję głosowania.  

 

 

Za wykreśleniem z projektu uchwały kryterium 1 „Kandydat i jego rodzic / opiekun 

prawny zamieszkują na terenie Gminy Kłobuck” głosowało 8 radnych, 10 radnych 

głosowało przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

wniosek nie ostał przyjęty   

 

 



 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną 

liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia głosowało 17 radnych, 2 

radnych głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 284/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia.  

 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska -  wyjaśniła, że niniejsza uchwała reguluje 

proces rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych. W pierwszej 

kolejności do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe w 

obwodzie danej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia. Natomiast o 

rekrutacji mówimy wówczas, gdy kandydat aplikuje do szkoły spoza obwodu 

szkoły. Przepis art. 133 ustawy Prawo oświatowe mówi, że kandydaci zamieszkali 

poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła 

podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym 

są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem 

jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 

społecznych , oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w 

rodzinie kandydata o którym mowa w art.133 ust. 5. Zwróciła uwagę, że 

ustawodawca wśród potrzeb społecznych jako przykładowym kryterium wskazał: 

-  dogodne położenie szkoły, do której ma być przyjęty kandydat względem jego  

   miejsca zamieszkania,  

- dogodne położenie szkoły, do której ma być przyjęty kandydat względem miejsca 

   pracy jednego z rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko, 

- miejsce realizacji wychowania szkolnego względem obowiązku nauki rodzeństwa 

   kandydata. 

Kryterium społeczne powinno uwzględniać ogólne zasady funkcjonowania szkół i 

placówek oświatowych. Ponadto należy pamiętać, że każde kryterium społeczne 

musi być proporcjonalne i adekwatne, aby pomagało w łączeniu życia zawodowego i 

rodzinnego.  

 



Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/za głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu/.  

 

Radna D. Kasprzyk – w odniesieniu do kryterium 2 Miejsce pracy rodzica / opiekuna 

prawnego znajduje się w obwodzie szkoły zwróciła uwagę, że kryterium nie zostanie 

spełnione, gdy rodzic zaraz po rekrutacji zmieni miejsce pracy. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – przypomniała, że na posiedzeniu 

Komisji Edukacji była wnioskodawcą wykreślenia zapisu w § 1 dot. kryteriów w pkt 

2 – Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły.  

Przyznała, że zapis art. 133.2 rzeczywiście mówi, że kandydaci zamieszkali poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła 

podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami z uwzględnieniem zapewnienia 

jak najpełniejszych realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 

społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w 

rodzinie kandydata. Zaznaczyła, że sytuacja w szkołach jest całkiem inna niż w 

przedszkolach, w których dzieci jest faktycznie dużo. Natomiast w szkołach wciąż 

brakuje dzieci i może dojść do zamknięcia szkół w wyniku, czego część nauczycieli 

może stracić, pracę. Dlatego też uważa, że powinny być określone takie kryteria, 

które pozwalałyby rodzicom możliwość dokonania wyboru szkoły dla dziecka, bo 

nikt nie zmusi rodzica do spełnienia kryterium, że musi pracować w obrębie szkoły. 

Przytoczyła przykład dziecka zamieszkującego przy ul. 11 Listopada naprzeciwko 

Szkoły Podstawowej nr 1, a którego rodzic pracuje w sklepie „ Maluch” obok szkoły, 

który to rodzic nie ma możliwości, aby dziecko uczęszczało do szkoły Nr 1, bo 

dziecko i miejsce pracy rodzica są poza obwodem szkoły. Zwróciła, uwagę, że nie 

zmusimy rodzica do zapisania dziecka do szkoły, do której nie będzie chciał, aby ono 

uczęszczało wówczas wybierze szkołę katolicką, a gmina nie otrzyma na te dzieci 

subwencji oświatowej. Dodatkowo w tym roku jest całkiem inna sytuacja niż była w 

poprzednich latach, ponieważ są tworzone nowe obwody i ilość szkół 

podstawowych jest większa, więc będą szkoły zabiegały o uczniów. Stworzenie 

takich kryteriów, że rodzic musi pracować w obwodzie szkoły jest nie realne. Uważa, 

że jest wiele innych kryteriów społecznych np. rodzic może przejeżdżać obok szkoły 

czy mieszkająca w pobliżu szkoły babcia, która może odebrać dziecko ze szkoły.  

Uważa, że należy stworzyć rodzicom możliwość, aby mogli zapisać dziecko, do 

której chcą szkoły tym bardziej, że mamy świadomość, że powstały szkoły 

niepubliczne, szkoły katolickie. Uważa, że dzisiaj powinniśmy zachęcać rodziców 

nawet spoza gminy, aby dzieci uczęszczały do naszych szkół.  

 



Radny W. Dominik – uważa, że rodzić powinien decydować, do której szkoły ma 

uczęszczać jego dziecko na każdym etapie, więc uszczegółowienie kryteriów jest 

konieczne. 

 

Radca Prawny T. Głębocki- uważa, że należy zwrócić uwagę, że ustawodawca 

wyraźnie wskazał, że brane są pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, którym w tym przypadku zgodnie z zapisem art. 29 ust. 2 pkt. 1 jest 

rada. Uważa, że w tym przypadku kryteria są nadinterpretowane, gdyż z przepisów 

nie wynika ile punktów w postępowaniu rekrutacyjnym musi uzyskać kandydat. 

Ustawodawca mówi o dysponowaniu wolnymi miejscami, czyli to jest kryterium, że 

jeśli są wolne miejsca wówczas może być przyjęte nawet takie dziecko, które nie 

uzyskało żadnych punktów. Kryteria pozwalają tylko rozstrzygnąć w sytuacji takiej, 

kiedy jest więcej kandydatów niż wolnych miejsc. Wówczas o kolejności będzie 

decydowała suma punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.    

Uważa, że obawa radnych wynika z nadinterpretacji punktacji wynikającej z 

kryterium. Zaznaczył, że kryteria i punktacja muszą być określone. Natomiast, jeśli 

będzie sytuacja, że wolnych miejsc będzie więcej niż kandydatów, z których część nie 

będzie spełniała kryteriów albo będzie je spełniała w części to nie będzie oznaczało, 

że któregokolwiek z tych kandydatów będzie można nie przyjąć. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że radni muszą pamiętać, że w każdej szkole 

obowiązuje limit przyjęć dzieci do danej klasy (przykładowo 25 dzieci). W obecnej 

sytuacji, gdyby przyjętych zostało przyjętych 49 dzieci, wówczas do jednej klasy 

przyjętych zostaje 25 dzieci, a do drugiej 24 pozostałoby 1 wolne miejsce, więc nie 

byłoby możliwości przyjęcia dwojga dzieci, bo musiałby zostać dokonany podział 

klasy na III oddział, czyli dochód z tego jednego ucznia spowodowałby zwiększenie 

kosztów całego oddziału, a nie tylko jednego ucznia. Zapytał, co się zmieniło od 

lutego 2016r kiedy była przyjęta uchwała z identycznymi kryteriami.  

 

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

roku nie było reformy edukacji i były tylko dwie szkoły podstawowe. Zapytała, ilu 

uczniów musi być przyjętych do szkoły i ile musi powstać w niej oddziałów, aby 

został wyczerpany zapis art. 133, który mówi, że szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w tym roku zgodnie z podziałem na 

obwody przy naborze do klas pierwszych w każdej szkole przewidziane są po dwa 

oddziały. Natomiast dzisiaj już mamy sygnały, że przy naborze będzie w granicach 

60% dzieci z obwodu, a 40% spoza obwodu, więc wiemy, że nie będzie to dotyczyło 

2 uczniów tylko kilkunastu uczniów, dlatego też dajemy dyrektorom możliwość 

skorzystania z kryterium 2 tj. miejsca pracy rodzica w przypadku, gdy ma tylko 1 

wolne miejsce. W przypadku usunięcia tego kryterium pozostaną dwa kryteria i 

dyrektor będzie miał problem z przyjęciem dziecka już przy ograniczonej liczbie 



wolnych miejsc, gdyż nie ma możliwości stworzenia III oddziału, bo na jego 

utworzenie nie pozwala arkusz organizacyjny. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – rozumie, że zostało wydane 

zarządzenie, że w każdej szkole mogą być tylko dwa oddziały.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ilość oddziałów w danej szkole wynika 

z podziałów na obwody i ilości w nich znajdujących się dzieci, czyli teoretycznie w 

każdej szkole powinny być po dwa oddziały. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – zapytała, co będzie w sytuacji, jeśli 

w danej szkole będzie konieczne utworzenie 3 oddziału, bo będzie 76 uczniów.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że dyrektor nie może przyjąć więcej osób 

poza limit osób wskazany z obwodu, bo jeśli w jednej szkole zostanie zwiększona 

liczba uczniów to w drugiej szkole będzie ich za mało.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska dodała, że tym bardziej byłaby 

ostrożna, aby rada decydowała o kryteriach.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że dyrektor musi mieć przekazane kryteria, aby 

mógł podejmować słuszne decyzje przy naborze, a obowiązkiem rady jest je 

wskazać. Osobiście życzyłby sobie, aby wszystkie dzieci podjęły naukę w naszych 

szkołach, więc nie należy ich dzielić tak, aby w jednej szkole były trzy oddziały, a w 

innej tylko jeden oddział. Dzisiaj staramy się stworzyć równy podział w trzech 

szkołach, aby nie doszło do tzw. dwu zmianowości z uwagi, że sal lekcyjnych nie ma 

za dużo. Przyznał, że reforma edukacji bardzo dużo zmieniła w oświacie, gdyż 

powstała trzecia szkoła podstawowa, a były dwie, w których to szkołach nie było 

klas siódmych i ósmych, więc była możliwość utworzenia większej ilości oddziałów 

klas pierwszych dzisiaj tej możliwości już nie mamy. Natomiast reforma nie miała 

wpływu na kryteria dotyczące naboru uczniów do szkół, bo te nabory będą tak samo 

robione. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – stwierdziła, że z dzisiejszych 

wyjaśnień wynika, że rodzic nie ma do końca możliwości decydowania o wyborze 

szkoły. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że po to są rejonizacje, a dyrektor ma obowiązek 

przyjęcia dziecka z danego rejonu. Natomiast na wniosek rodzica dyrektor może 

przyjąć dziecko z innego rejonu, po warunkiem, że będą wolne miejsca.   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała, że wśród rodziców 

krąży przeświadczenie, że dziecko będzie uczęszczało do wybranej szkoły przez 



rodzica, ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że w danym obwodzie szkoły będą 

tylko dwa oddziały klas pierwszych. Uważa, że obecnie będzie zachodziła 

konieczność dopowiedzenia, że tak, jeśli będą wolne miejsca. Zaznaczyła, że będzie 

głosowała przeciwko uchwale i za wykreśleniem kryteria 2 tj.  Miejsca pracy rodzica 

/ opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły, aby nie było, że to rada 

zatwierdziła kryteria, a dyrektor musi ich przestrzegać. Zwróciła uwagę, że podział 

dzieci do szkół powinien być przeprowadzony między dyrektorami szkół, a przez 

radę powinny być ustalone kryteria sprzyjające rodzicom, gdyż za dziećmi idzie 

subwencja, a tych dzieci mamy za mało. Natomiast każde oboszczenie może 

spowodować odwrotną sytuację. Podtrzymała wniosek o wykreślenie z projektu 

uchwały kryterium 2 Miejsca pracy rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się w 

obwodzie szkoły. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że cały czas rozmawiamy o dzieciach z 

naszej gminy, a nikt nie bierze pod uwagę, że w naszych szkołach ucząca się również 

dzieci z poza terenu naszej gminy. Natomiast z chwilą wykreślenia kryterium 2 i po 

przyjęciu dzieci spoza gminy zabraknie miejsc dla naszych dzieci. Zaznaczył, że 

musimy brać pod uwagę, że tych dzieci może być więcej niż w zakresie podanych 

ilości tym bardziej, że chcemy, aby dzieci było jak najwięcej. Natomiast, jeśli będzie 

więcej dzieci zostanie utworzony III oddział, ale nie na bazie obecnej liczby dzieci 

tylko wtedy, gdy zostanie zwiększona liczba dzieci. 

 

Radny M. Woźniak – uważa, że zapis kryterium 2 jest niemiarodajny i nie 

sprawiedliwy, ponieważ nie pomoże dyrektorowi przy wyborze dziecka najbardziej 

potrzebującemu, bo dyrektor szkoły będzie się opierał na pozostałych kryteriach, 

jeśli rodzic spoza obwodu szkoły będzie chciał zapisać dziecko do szkoły. 

 

Radny J. Soluch – zastanawia się, jak zostanie rozwiązany problem, jeśli nabór do 

szkoły przekroczy 50 osób, gdy z obwodu do szkoły przyjętych zostanie 25 dzieci, 10 

dzieci będzie spełniało kryterium II, a dodatkowo będzie jeszcze 20 dzieci chętnych, 

które nie będą spełniały kryteria II. Uważa, że wskazane kryteria nie pomogą w 

rozwiązaniu i na pewno na wniosek dyrektorów powrócimy do tego tematu. 

Osobiście uważa, że kryteria nie rzutują na dobrą ocenę do naboru dzieci. 

 

Radny J. Puchała -  uważa, że kryteria są potrzebne, a życie to zweryfikuje.   

Natomiast problem może być wówczas, gdy dużo większy nabór do jednej ze szkół 

spowoduje brak chętnych do innej szkoły.  

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg – zwrócił uwagę, że obecnie są czynione starania, aby 

wszystkie szkoły funkcjonowały prawidłowo i nikt nie musiał być zwolniony.   

Dlatego też uważa, że muszą być określone kryteria, aby dyrektorzy szkół mogli 

dokonać prawidłowego naboru do szkół. Przypomniał, że na terenie Kłobucka 

zostały określone trzy obwody szkolne dla trzech szkół Nr1, Nr 2 i Nr 3 w budynku 



po gimnazjum. Natomiast dla czwartej szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie 

Katolickie nie został wyznaczony obwód, ale do tej szkoły również uczęszczają dzieci 

z naszych obwodów. Dlatego też trzeba wziąć pod uwagę, że liczba dzieci  

podawana w analizie nie jest dokładna, gdyż jest tylko prognozą, którą czas 

zweryfikuje. Natomiast my będziemy opierać się na zgłoszeniach, jakie wpłyną do 

dyrektora. Na dzień dzisiejszy szkoła na Smugach bardzo dobrze funkcjonuje do 

której uczęszcza 68 dzieci praktycznie ze wszystkich 3 obwodów. Osobiście jest za 

pozostawieniem kryterium, aby dać możliwość dyrektorom szkół do prawidłowego 

naboru aby wszystkie szkoły prawidłowo funkcjonowały oraz aby wszyscy 

nauczyciele pozostali w zatrudnieniu. 

 

Za wykreśleniem z projektu uchwały w tabeli kryteria pkt 2 Miejsca pracy rodzica/ 

opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły głosowało 10 radnych, 5 

radnych głosowało przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

 wniosek został przyjęty.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną 

liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia 

po wykreśleniu w § 1 pkt 2 Miejsce pracy rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się 

w obwodzie szkoły bez załącznika Nr 2 głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 

nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 285/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. 

do dnia 31 sierpnia 2019r. 

 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska – poinformowała, że uchwała w sprawie 

dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego jest podejmowana przez 

radę w dwustopniowej procedurze. Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją 

podjętej w lutym przez radę uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnej 

do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 

2019r, która zgodnie z ustawą Prawo oświatowe została przedłożona celem 

zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, przez którego została wydana 

warunkowo pozytywna opinia o zaprezentowanym w uchwale, projekcie sieci szkół 

dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Opinia warunkowa zawiera wskazanie 

zmian niezbędnych do wprowadzenia w uchwale w sprawie dostosowania sieci 



szkół do nowego ustroju szkolnego podejmowanej do 31 marca 2017 r w stosunku do 

uchwały zawierającej projekt sieci. Wskazane zmiany dotyczyły załącznika Nr 2: 

- wprowadzenia zmiany do obwodu klas dotychczasowego Gimnazjum im. Jana 

   Pawła II w Kłobucku poprzez włączenie do obwodu ulic: Cicha, Miła, Ustronna,  

   Boczna, Prosta, Ładna, Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Leśna, Rolnicza, Wrzosowa,  

   Źródlana, kpt. Marcina Cielebana, Topazowa, Diamentowa, Szafirowa, Srebrna,  

   Złota, Juliana Tuwima, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Bolesława  

   Leśmiana, Haliny Poświatowskiej, Zofii Nałkowskiej, Stanisława Wyspiańskiego,  

   Jana Kasprowicza, Księżycowa, Konwaliowa, Różana, Wodociągowa.  

Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w § 2 pkt 1 poprzez 

poprawę zapisu Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Kłobucku i w 

załączniku nr 1 pkt. 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku  

oraz w załączniku Nr 2 w pkt 1 w kolumnie II pkt 1 Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana 

Pawła II w Kłobucku. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny A. Sękiewicz – poprosił o poprawę zapisu nazwy Szkoły Podstawowej nr 3 na 

św. Jana Pawła II w Kłobucku  

 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska – wyjaśniła, że zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji w sprawie organizacji pracy szkoły w przypadku przekształcenia 

gimnazjum w szkołę podstawową dopuszcza się przeniesienie im. nadanego 

gimnazjum na szkołę podstawowa, co zostało uczynione w gimnazjum w Kłobucku.  

Natomiast nie ma możliwości nadania nowego imienia z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia całej procedury związanej z nadaniem imienia szkoły.  

 

Radny W. Dominik - podziękował za uzupełnienie projektu uchwały o opinię 

Śląskiego Kuratora Oświaty jak również za uzupełnienia tytułu uchwały o 

wnioskowany przez niego zapis wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Natomiast wątpliwość budzi przesłana w dniu 17.02.2017r do rady petycja od 

nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w sprawie zmiany obwodów szkolnych, która 

radnym przekazana została z materiałami na sesję. Zwrócił uwagę, że dzisiaj petycja 

zostanie przekazana do wskazanej przez radę komisji celem jej rozpatrzenia. Uważa, 

że sprawa jest już przesądzona, gdyż jest to już druga uchwała, gdzie pierwsza 

została już zaopiniowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Dlatego też uważa, że 

rozpatrywanie petycji po przyjęciu dzisiejszej uchwały traci sens i staje się 

bezprzedmiotowe, gdyż pewne rzeczy są już nieodwracalne. Poinformował, że w 

oparciu o otrzymane zestawienia dotyczące przyjęcia uczniów do klasy IV i VII 

szkoły podstawowej w rozbiciu na trzy szkoły podstawowe wystąpił do dyrektorów 

Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 o informacje publiczną dotyczącą uczniów aktualnych 



klas III i VI. Zwrócił uwagę, że w zestawieniu otrzymanym brakuje 1 klasy, 

ponieważ z uzyskanej informacji publicznej wynika, że aktualnie w klasie III jest o 23 

dzieci więcej niż w założeniu, że będzie ich w klasie IV. Podejrzewa, że różnica 

wynika z tego, że przy opracowywaniu zestawienia bazowano na danych z 

ewidencji ludności, nie biorąc pod uwagę, że aktualnie w klasie III są również dzieci, 

które rozpoczęły naukę szkolną w wieku 6 lat, co nie będzie spójne z ewidencją 

ludności, jeśli brany był pod uwagę tylko jeden rocznik.  

Zaznaczył, że niewielka różnica występuje również w klasach VII ale być może ta 

różnica wynika z tego, że brakująca ilość uczni uczęszcza do szkół niepublicznych.  

 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska odpowiedziała, że wszystkie dane 

statystyczne, które zostały opracowane celem poprzedniego zaprezentowania 

uchwały były danymi demograficznymi z ewidencji ludności i danymi 

statystycznymi z GUS. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – w odniesieniu do petycji 

odpowiedziała, że nie było możliwości wcześniejszego rozpatrzenia petycji. Uważa, 

że sprawa nadal jest otwarta z uwagi, że istnieje możliwość zmiany obwodu szkoły.  

 

Radny W. Dominik- odpowiedział, że nie wini Przewodniczącej, gdyż te 

niedogodności wynikają z naszych wewnętrznych uwarunkowań m.in z zapisów  

naszego Statutu Gminy.     

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – uważa, że muszą być poczynione takie 

starania, aby dotychczasowa kadra nauczycielska została utrzymana, ponieważ w 

przyszłości na pewno będzie więcej uczniów. Uważa, że obwody powinny być tak 

podzielone, aby wszyscy nauczyciele mieli zapewnione zatrudnienie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w nawiązaniu do pisma nauczycieli Szkoły Podstawowej 

Nr 1 odpowiedział, że to samo pismo przesłane zostało do organu prowadzącego i 

do Kuratorium, które w tej sprawie nie zajęło żadnego stanowiska, ponieważ uznało, 

że w kwestii obwodów szkolnych decyzyjny jest organ prowadzący i rada. 

Zaznaczył, że na to pismo została udzielona odpowiedź przez organ prowadzący w 

tej kwestii odbyło się również spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 1, 

gdzie staraliśmy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości zawarte w piśmie łącznie ze  

żłobkiem, które jak twierdzi Kuratorium powinno być atutem dla tej szkoły. Zwrócił 

uwagę, że jest to już drugie pismo, które wyklucza pierwsze pismo związane ze 

zmianą obwodu w celu poprawy bezpieczeństwa drogi dziecka do szkoły, która to 

prośba została uwzględniona w pierwszej uchwale. Natomiast drugie pismo dotyczy 

włączenia do obwodu szkoły nr 1 ul. Rómmla, co spowoduje, że drogę do szkoły 

przecinać będzie droga wojewódzka, gdzie z ul. Rómmla do szkoły Nr 3 można 

byłoby dojść chodnikiem.  



Z pisma wynika, że jeśli jest to walka o miejsca pracy, doskonale rozumie 

determinację nauczycieli niemniej jednak ma nadzieję, że wszystkie kwestie zostało 

wyjaśnione na spotkaniu w szkoły Nr 1. Zaapelował o nie uprawianie polityki na 

bazie reformy oświatowej, ponieważ chcemy uniknąć wszelkich konfliktów w 

środowisku rodziców i nauczycieli, a „wujkowie dobra rada”, aby skupili się na 

merytoryce, a nie na tworzeniu klimatu wbrew temu, co chcemy robić, ponieważ 

zależy nam, aby to, co dzisiaj tworzymy było dobrą podstawą do dobrego 

funkcjonowania oświaty. Natomiast czas pokaże czy będą to dobre rozwiązania i czy 

reforma była potrzebna. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r głosowało 18 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 286/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego i 

odpłatne nabycie budynku. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że ofertę sprzedaży gminie 

pawilonu za kwotę 15.000,00zł usytuowanego w Kłobucku przy ul. Witosa wystąpił 

właściciel pawilonu. Pawilon posadowiony został na gruncie stanowiącym własność 

Gminy Kłobuck oddanym w użytkowanie wieczyste wnioskodawcy. W myśli art. 33 

ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku wygaśnięcia 

użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na 

skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi 

wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na 

własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości 

tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania 

wieczystego. Wyjaśniła, że w przypadku wyrażenia zgody będzie zachodziła 

konieczność zlecenia wyceny nieruchomości określająca wartość nakładów 

poczynionych na gruncie, aby gmina przy rozwiązaniu umowy z użytkownikiem 

wieczystym mogła wypłacić wynagrodzenie za poniesione nakłady na gruncie.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/Za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Radna D. Kasprzyk – przypomniała, że pawilon znajduje się w całości na terenie 

kompleksu Szkolnego Stowarzyszenia Szkół Katolickich. Teren na którym 



usytuowany jest pawilon był mocno zaniedbany i zapuszczony, dlatego też osobiście  

czyniła starania w celu przejęcia pawilonu przez gminę i przekazaniu go w 

użyczenie szkoły. Przez szkołę zadeklarowana została chęć przejęcia pawilonu i 

utrzymanie go w należytym porządku. Niemniej jednak pozostaje kwestia 

zaproponowanej kwoty sprzedaży pawilonu, ponieważ nie było możliwości wglądu 

do pomieszczenia pawilonu.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że zapis ustawy o gospodarce 

nieruchomościami dość sztywno reguluje sposób wynagradzania za poniesione 

nakłady przez użytkownika wieczystego, które to nakłady powinny być równe 

wartości budynku. Uważa, że zapadają rozstrzygnięcia, których nie będzie można 

cofnąć. Zapytał, co będzie, jeśli po wygaszeniu wieczystego użytkowania i po 

podjęciu uchwały wycena będzie inna niż ta zaproponowana i nie zostanie wyrażona 

zgoda na zbycie pawilonu w innej kwocie. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że po podjęciu uchwały 

zostanie zlecone sporządzenie wyceny nieruchomości by móc przystąpić do 

negocjacji z MSZiZb. Natomiast w przypadku, kiedy MZZiZb nie będzie 

usatysfakcjonowana z wyceny i nie podpisze protokołu uzgodnień, będącego 

podstawą do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Wówczas uchwała nie 

będzie wykonana. Niemniej jednak, jeśli przez strony zostaną wynegocjowane 

warunki zgodne z przepisami ustawy uchwała zostanie zrealizowana.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

użytkowania wieczystego i odpłatne nabycie budynku głosowało 18 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 287/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej 

użytkownika wieczystego. 

  

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

jest nieruchomość położona w Kłobucku przy drodze wewnętrznej mającej swój 

początek przy ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość opisana w uchwale ozn. jako 

działka nr 3/8 i nr 3/10 o łącznej pow. 0,2222 ha, do której prawa użytkowania 

wieczystego wnioskodawca nabył w 2016r od Spółdzielni Inwalidów „Rozwój”.  

Obecnie wystąpił o zbycie w trybie bezprzetargowym na, co zezwala z art. 37 ust. 2 

pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Niemniej jednak na zbycie gruntu 

musi być wyrażona zgoda Rady Miejskiej. 



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 zbycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego głosowało 18 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 288/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 11.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że podjęcie niniejszej 

uchwały wynika z konieczności wprowadzenia korekty w treści uchwały Nr 

220/XXV/2016 Rady Miejskiej z dnia 11.10.2016r w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, 

na rzecz dotychczasowego najemcy poprzez uchylenie zapisu § 2 i załącznika Nr 1 

do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXV/2016 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

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

dotychczasowego najemcy głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 

osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 289/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.18.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2017 roku. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poprosił o wprowadzenie autopoprawki w § 3 

na zapis: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny M. Woźniak – zapytał, jaka jest możliwość zgłoszenia wyłapania bezdomnych 

zwierząt poza godzinami pracy ZDiGK. Zaznaczył, że największy problem pojawia 

się po zmroku, kiedy tych psów jest najwięcej. 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że ZDiGK ma podpisaną umowę 

z osobą wyłapująca bezdomne zwierzęta.  

 

Radny A. Nowak – przypomniał, że od lat apeluje, aby był naliczany podatek od 

psów. Wówczas gmina biedzie miała większe możliwości w celu rozwiązania 

problemu bezdomnych zwierząt.  

 

Radny Z. Bełtowski – uważa, że na ten problem powinni również reagować 

dzielnicowi jak widzą wybiegającego psa z posesji.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - odpowiedział, że przez ZDIGK wyłapywane są 

psy bezdomne. 

 

Radna E. Kotkowska – zaproponowała rozważnie możliwości dofinansowania 

sterylizacji i kastracji zwierząt.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że można rozważyć możliwość sterylizacji 

ale pytanie których, bo wyłapane muszą być oddane do schroniska. Uważa, że każdy 

właściciel powinien dbać o swoje zwierzę. Zaznaczył, że środki przekazywane na ten 

cel z miesiąca na miesiąc stają się dość poważnym problem, gdyż nie możemy 

inaczej postępować jak tylko wyłapywać psy i oddawać do schroniska i płacić za 

niemałe pieniądze. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy na sterylizację wystarczy kwota 1.000,00zł  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że bezdomne zwierzę wyłapane i 

dowiezione do schroniska jest sterylizowane czy kastrowane dopiero po okresie 2 

tygodni, gdy w tym okresie nie zgłosi się jego właściciel.  

 

Radny J. Puchała – uważa, że bezdomnych zwierząt będzie coraz więcej aż ten 

problem nie zostanie rozwiązany ustawowo. Zaznaczył, że policja powinna 

reagować w stosunku do właścicieli dużych psów biegających bez kagańca.  

 

 

 



Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kłobuck w 2017 roku głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 290/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej A. Tokarz – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck.  

 

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

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

/ za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu/. 

 

Radny M. Woźniak – poinformował, że złożył wniosek o zmianę w Statucie Gminy 

zapisu nazw Burmistrza Kłobucka na zapis Burmistrz Miasta i Gminy nazwy Urzędu 

Miejskiego na zapis Urząd Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej na zapis Rada Miasta 

i Gminy. Z uwagi, że w większej części treść wniosku została uznana za niezgodną  z 

prawem, dlatego też złożył korektę wniosku o zmianę zapisu nazwy z Burmistrza 

Kłobucka na zapis Burmistrz Gminy Kłobuck, który to zapis został również 

odrzucony. Poinformował, że mimo odrzucenia wniosku nadal uważa, że w 

zapisach Statutu Gminy Kłobuck powinien być zapis Burmistrz Gminy Kłobuck.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że złożył wniosek w zakresie funkcjonowania 

jednostek pomocniczych, która to kwestia jest bardzo trudna do uregulowania. 

Uważa, że ustawa o samorządzie gminnym w art. 48 ust. 1 zobowiązuje 

wprowadzanie do statutu gminy pewnych form regulacji dot. cyt. jednostka 

pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza 

dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również 

zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w 



zakresie przysługującego jej mienia. Zwrócił uwagę, że na terenie gminy mamy do 

czynienia z sołectwami, które dysponują mieniem gminnym, więc taka regulacja 

powinny być zapisana w statucie nawet, jeśli całe obowiązki związane z 

utrzymaniem tego obiektu spoczywają na gminie. W zakresie gospodarki finansowej 

jednostek pomocniczych poinformował, że zgodnie z art. 51 ust. 3 cyt. Statut określa 

uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w 

ramach budżetu gminy ten zapis również nie znalazł się w zapisach nowego statutu. 

Przypomniał, że na tej sali padały deklaracje, że uchwalenie statutu będzie 

przyczynkiem do tych regulacji, które jego zadaniem są niekoniecznie precyzyjne i 

właściwe min. jak uchwała, która precyzuje zasady gospodarki finansowej jednostek. 

Poprosił o uzupełnienie projektu statutu o te zapisy.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej A. Tokarz przyznał, że oba wnioski wpłynęły 

do Komisji Statutowej. Niemniej jednak wnioski nie zostały rozpatrzone przez 

komisję z przyczyn obiektywnych 

 

Radny J. Soluch – uważa, że Komisja Statutowa zakończyła pracę z chwilą 

wypracowania projektu uchwały. W odniesieniu do wniosku Radnego W. Dominika 

w zakresie gospodarki finansowej jednostek poinformował, że jest w posiadaniu 

opinii Sądu, z którego wynika, że nie muszą być wprowadzone zmiany odnośnie 

dysponowania środkami finansowymi przez jednostki pomocnicze przytoczył cyt. z 

uzasadnienia „Kwestionowana zaś uchwała o zasadach gospodarki finansowej 

jednostek pomocniczych powierza organom wykonawczym (sołtysom i zarządom 

osiedli) w ramach przyjętych limitów sposób wykorzystania środków finansowych 

do określonego tam terminu. Stanowi, więc delegację dla organu wykonawczego, a 

nie uchwałodawczego jak domaga się tego skarżący, do dysponowania przyznanymi 

przez gminę limitami dla jednostki pomocniczej, jaką jest osiedle. Ponadto nie 

dokonując oceny merytorycznej zaskarżonej uchwały, należy zauważyć, że żaden 

przepis prawa materialnego nie stanowi, w omawianej kwestii, o kompetencjach 

organu uchwałodawczego. Skarżący odwołuje się jedynie do paragrafu 7 Statutu 

Osiedla Nr 1 w Kłobucku (uchwała nr 478/L. 2010 z dnia 29.10.2010r). który 

wskazuje, ze zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym. Kompetencje 

zebrania mieszkańców reguluje § 8 Statutu, należą do nich:  

1) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla: 

2) wybór i odwołanie członków Zarządu Osiedl; 

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla; 

4) opiniowanie spraw związanych ze sprzedażą, obciążaniem, zmianą sposobu  

    użytkowania lub zmiany składników mienia gminy, z których korzysta jednostka 

    pomocnicza. 

Natomiast w rozdziale VI Statutu „ Gospodarka finansowa osiedla” w § 28 ust.2 

postanowiono, że zasady gospodarki finansowej określa odrębna uchwała rady 

Miejskiej. W badanej sprawie jest to zaskarżona uchwała. Zatem samo powierzenie 

w/w limitów organowi wykonawczemu nie rodzi skarżącemu uprawnienia, co do 



możliwości jej zaskarżenia, nie kreuje, bowiem bezpośrednio żadnych uprawnień 

osób trzecich, czy też zobowiązań wobec osób trzecich”.  

 

Radny W. Dominik – uważa, że radny J. Soluch nie zrozumiał treści rozstrzygnięcia 

Sądu, ponieważ z przytoczonego cyt. uzasadnienia, wynika, że skarga nie została 

rozpatrzona merytorycznie, gdyż Sąd nie doszukał się naruszenia jego interesu 

prawnego bądź uprawnienia. Zaznaczył, że powołał się na przepis statutowy, który 

mówi jednoznacznie organem uchwałodawczym jest zebranie ogólne mieszkańców 

lub zebranie wiejskie. Natomiast rzeczywiści ani zebranie wiejskie ani zebranie 

ogólne mieszkańców nie dysponuje środkami budżetowymi, gdyż może tylko 

wnioskować o wykorzystanie tych środków, bo decyzje podejmuje burmistrz w 

oparciu o przepisy prawa. Natomiast nie ulega wątpliwości, że organem 

uchwałodawczym w jednostce pomocniczej jest odpowiednio w sołectwie zebranie 

wiejskie, a w osiedlu zebranie ogólne mieszkańców. Przytoczył przykład osiedla Nr 

3, gdzie kompetencje zostały przekazane Przewodniczącemu osiedla na zebraniu 

ogólnym mieszkańców, który uzyskał upoważnienie do decydowania, co do 

wniosków dot. wykorzystania środków finansowych w osiedlu. Natomiast 

decydowanie o wydatkowanie środków pozostających w dyspozycji jednostki 

pomocniczej jednoosobowo przewodniczącego osiedla jest niezgodne z prawem. 

Niemniej jednak procedowanie uchwały dotyczącej Statutu było okazją do 

uregulowania tej kwestii w sposób właściwy, co radny sam obiecywał na sesji.  

 

Radny J. Soluch – uważa, że wniosek w tej kwestii powinien być zgłoszony 

wcześniej, kiedy był czas na dokładne przeanalizowanie tego tematu. Natomiast na 

dzień dzisiejszy po wcześniejszych decyzjach organu nadzorczego nie widzi 

potrzeby wprowadzenia zmian w projekcie statutu.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – uzupełniła, że przytoczone 

uzasadnienie przez radnego J. Soluch dotyczyło skargi złożonej przez radnego  

W. Dominika na uchwałę Nr 275/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku w 

przedmiocie zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy. Zwróciła 

uwagę, że Sąd nie dopatrzył się naruszenia interesu prawnego, ale w swoim 

uzasadnieniu uznał, że działania jednostek pomocniczych są zgodne prawem.  

 

Radny Z. Bełtowski – poprosił o zmianę statutu Sołectwa Białej. Uważa, że należy 

przeanalizować kompetencje zebrania wiejskiego, sołtysa oraz rady sołeckiej w tym 

przewodniczącego rady sołeckiej.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby przystąpić do zmiany statutów jednostek pomocniczych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg- poinformował, że art. 36 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym mówi, że organem uchwałodawczym w sołectwie jest 



zebranie sołeckie, a organem wykonawczym jest sołtys. Działalność sołtysa 

wspomaga rada sołecka.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck. 

głosowało 17 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 291/ XXX/ 2017 z dnia 21.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.20.  

Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny 

– Karta Dużej Rodziny”. Jak również zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w BIPbip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że sprawozdanie 

zostało przekazane radnym z materiałami na sesję. Sprawozdanie zostało również 

umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIPbip.gminaklobuck.pl/  

w zakładce Sprawozdania.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że o rozważanej w okresie wakacyjnym 

możliwości zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłaty wstępu na krytą pływalnie.  

 

Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla 

rodziny – Karta Dużej Rodziny zostało przyjęte.  

 

Pkt.21.  

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za okres od 01 stycznia do 31 

grudnia 2016 roku.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że sprawozdanie 

zostało przekazane radnym z materiałami na sesję. Sprawozdanie zostało również 

umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIPbip.gminaklobuck.pl/  

w zakładce Sprawozdania.  

 

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Gminy 

Kłobuck zostało przyjęte. 

  

Pkt.22.  

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za okres od 

01.01.2016r. do 31.12.2016r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska - poinformowała, że informacja  



została przekazana radnym z materiałami na sesję. Informacja została również 

umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ 

w zakładce Sprawozdania.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – poinformowała, że z działalności GOPS 

została przygotowana informacja i sprawozdanie, aby rada miała możliwość 

wskazania formy jej przekazania.  

 

Radny A. Tokarz – w odniesieniu do rozdziału zasiłki i pomoc w naturze w pkt 1 

zapytał, czym spowodowany jest radykalny spadek na zadaniach własnych w roku 

2016 w odniesieniu do roku 2015 oraz, gdzie zostały umiejscowiony koszty zakupu 

leków i usług zdrowotnych.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – odpowiedziała, że został umiejscowiony w 

zasiłkach celowych, ponieważ GOPS nie zakupuje leków tylko je dofinansowuje. 

Natomiast wskazane różnice wynikają ze zmniejszonej liczby klientów GOPS po 

wprowadzeniu Programu 500 PLUS dzięki, któremu rodzinie został zwiększony 

zasób na samodzielne zabezpieczenie pewnych rzeczy.  

 

Radny A. Tokarz zapytał, czy radykalne cięcie o 53% dotyczy środków własnych 

gminy.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski- poprosił, aby w sferze, jakiej jest pomoc społeczna nie 

używać sformułowała cięcie, bo jest ono nie uprawnione, gdyż cięcie jest wtedy, gdy 

są zabierane środki. Wyjaśnił, że środki, jakie zostały przeznaczone na pomoc 

społeczną są utrzymywane, co nie znaczy, że jeśli są zabezpieczone trzeba je wydać. 

Uważa, że środki powinny być wydawane według potrzeb i konieczności zgodnej z 

ustawą.  

 

Skarbnik K. Jagusiak –  przypomniała, że na jednej z poprzednich posiedzeń sesji 

gdy był zmniejszany plan zasiłków było to tłumaczone tym, że GOPS uzyskał  

zwiększone dofinansowanie  § 2030 w dochodach czyli dotacje celowe na 

finansowanie zadań własnych. W związku z tym można było ze środków własnych 

zdjąć te pieniądze jako nadwyżkę z uwagi na dofinansowanie w innych formach 

szczególnie w zakresie dożywiania i innych formach celowych dotyczących 

świadczeń nawet z paragrafu i rozdziału 85214 § 3110.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – dodała, że przy przyznawaniu zasiłków nie 

było żadnych cięć była określona pula środków, która została wydatkowana zgodnie 

z zasadami. 

  

Radny A. Tokarz – poinformował, że otrzymuje coraz więcej próśb o interwencję z 

powodu tego, że osoby biedne nie otrzymują zasiłków na leki i opał. 



Za przyjęcie Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kłobucku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r głosowało 16 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Informacja została przyjęta.   

 

Pkt.23.  

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za rok 2016 
 /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w 

zakładce Sprawozdania.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – poinformowała, że zostało przygotowane 

sprawozdanie, aby na przyszły rok w tej formie była przedstawiana merytoryczna 

działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku połączone ze 

sprawozdaniem finansowym. Poprosiła o wskazane formy, w jakiej ma być 

przestawiana działalność GOPS.  
 

Za przyjęciem sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kłobucku za rok 2016 głosowało18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 

osoba wstrzymała się od głosu 

sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poprosiła o wskazanie formy.  

 

Radny A. Tokarz - zaproponował przyjęcie wskazanej formy sprawozdania. 

 

Pkt.24.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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 i 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 do 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, gdzie 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.  

 

Pkt.25.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że w dniu 8 marca 2017r. odbyła się sprawa  

A. Tokarz przeciwko Firmie SCHULTZ Seating Poland Spółka z o.o. na której zapadł 

Wyrok o wypłatę odszkodowania + kosztów zastępstwa procesowego 

W dniu 9 marca kwota odszkodowania została przelana na jego konto.  

 

Przewodnicząca Rady Miejski D. Gosławska zapytała czy sprawa została przez 

radnego wygrana czy to była ugoda. 

  

Radny A. Tokarz – odpowiedział, że na ugodę nie wyraził zgody. 

 



Pkt.26.  

Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D.Gosławska poinformowała o następujących 

sprawach: 

                                - w dniu 17 lutego 23017r. wpłynęło pismo Nauczycieli Szkoły  

                                   Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku o 

                                   ponowne przeanalizowanie nowych obwodów szkół. Pismo  

                                   zostało zarejestrowane jako petycja (Nr rejestru Nr  

                                   OR.152.02.2017, Nr sprawy RM.152.001.2017 ). 

                                   Poprosiła o wskazanie komisji, do której zostanie przekazana  

                                   petycja celem jej rozpatrzenia   

 

Rada Miejska w Kłobucku zdecydowała, aby petycję rozpatrywała Komisja Edukacji 

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Burmistrz J. Zakrzewski –poinformował, że z uwagi, że pod petycją podpisało się 

sporo nauczycieli poprosił o wystąpieniem z pismem do dyrektora szkoły o 

wskazanie imiennie osoby upoważnionej do korespondencji.  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska odpowiedziała, że zwróci się do Pani Dyrektor 

SP Nr 1 o wytypowanie takiej osoby tylko do korespondencji. 

 

- w dniu 15 lutego 2017r. wpłynęła skarga na Dyrektora Miejskiego   

   Ośrodka Kultury w Kłobucku złożona przez Radnego Witolda  

   Dominika w związku z następującymi zarządzeniami: - Nr 8/2013 z  

   dnia 30.12.2013r. ; - Nr 2/2016 z dnia 01.02.2016r.; - Nr 12 z dnia  

   31.08.2016r.; - Nr 14 z dnia 30.09.2016r.; - Nr 18 z dnia 30.11.2016r. 

                           Poprosiła o wskazanie komisji, do której zostanie przekazana  

                           skarga celem jej rozpatrzenia. 

 

Radny A. Tokarz – uważa, że z czystego obowiązku rozpatrzeniem skargi powinna 

się zająć Komisja Rewizyjna.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że jest autorem skargi. Uważa, że Komisja 

Rewizyjna byłaby najbardziej właściwa a jako wnioskodawca będzie wyłączony z jej 

procedowania i głosowania. Natomiast skarga dotyczy ewentualnych niezgodności z 

prawem czy braku podstawy prawnej zarządzeń wydawanych przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. 

 

Radny J. Puchała – uważa, że skarga powinna być skierowana do rozpatrzenie na 

Komisję Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu 



i Turystyki. Ponadto wnioskodawca jest członkiem Komisji Rewizyjnej i będzie to 

nieobiektywne. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poddała pod głosowanie I wniosek, 

aby skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna. 

 
Rada Miejska w Kłobucku zdecydowała, aby rozpatrzeniem skargi zajęła się Komisja 

Rewizyjna.  

/Za głosowało 9 radnych, 7 radnych głosowało przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od 

głosu/. 

 

                       - odczytała pismo (wpływ do UM w dniu 15 marca 2017r. Towarzystwa  

                         Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny Warsztat Terapii  

                         Zajęciowej Hutka o dofinansowanie wkładu własnego do zakupu 24- 

                         osobowego autobusu na użytek WTZ Hutka. Wkład własny na zakup  

                         autobusu niezbędnego do przewozu uczestników WTZ wynosi ok.  

                         50.000,00zł. Zaznaczyła, że taki sam wniosek został złożony do  

                         Burmistrza i przekazany do Wydziału Finansowego. 

                      - wpłynęła uchwała w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych 

                         działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. 

                         Uchwałę podjęła Rada Miejska w Sosnowcu. Taką samą uchwałę  

                         podjęła również Rada Miasta Rybnika. 

                      - wpłynęła Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z  

                         dnia 1 marca 2017r. w sprawie Stanowiska Związku Gmin Śląska  

                         Opolskiego wyrażającego poparcie dla uchwały Nr XXIV/187/2016  

                         Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 20016r. dotyczącej 

                         przywrócenia granic Gminy granic Gminy Dobrzeń Wielki do stanu  

                         sprzed 1 stycznia 2017r. 

                      - wpłynął wniosek mieszkańca Kłobuck o spowodowanie umieszczenia  

                         korekty w planie budżetowym roku 2017w zakresie zadań 

                         inwestycyjnych w temacie zmiany nawierzchni drogi w ulicy 

                         Ogrodowej w Kłobucku. Uważa, iż należy tą prośbę mieszkańca 

                          potraktować jako wniosek do budżetu na 2018r. 

                       - Uchwała Nr X/54/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska  

                          Opolskiego z dnia 1 marca 2017r. w sprawie Stanowiska Związku 

                          Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi 

                          posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia  

                          dwukadencyjności liczonej wstecz. 

                       -  otrzymano pismo z Zarządu Osiedla Nr 7 w Kłobucku z prośbą 

                          o umieszczenie w budżecie Gminy kosztów związanych z budową 

                          placu zabaw dla dzieci i parku fitness dla starszych. Inwestycja  

                          miałaby być wykonana na działce nr 585/38 w Kłobucku przy ul.  

                          Dębowej – Korczaka. 



                       - Parafia Katolicka w Białej ul. Kościelna 2 złożyła pismo o zmianę  

                          nazwy ulicy w miejscowości Biała z nazwy Błogosławionego  

                          Jana Pawła II na nazwę Świętego Jana Pawła II. 

                        - odczytała list gratulacyjny, który wpłynął do Biura Rady z informacją,  

                          iż Radny Jerzy Kulej został laureatem VII edycji konkursu 

                          Samorządowiec Roku. Nagrodą konkursu jest tytuł „samorządowiec  

                          roku 2016”. 

                        - przypomniała, że materiałach Radni otrzymali po 2 egz. druków 

                          oświadczeń majątkowych do wypełnienia i przekazania do 30.04.2017 

                          za rok 2016r. wg. Stanu na 31 grudnia 2016r. 

 

Pkt.27.  

Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  DD..  GGoossłłaawwsskkaa  oo  ggooddzziinniiee  11882200  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  XXXXXX  

SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu..  

  

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


