
 

Interpelacje i zapytania radnych. 

z posiedzenia XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

w dniu 16.05.2017r 

 

Radny A. Tokarz – poruszył następujące sprawy: 

- w imieniu mieszkańca przekazał Burmistrzowi kwestię stojącego słupa w  

   przestrzeni między blokami przy ul. Zielonej w Kłobucku, którą to przestrzeń 

   mieszkańcy chcą przeznaczyć do poszerzenia parkingu, 

-  poprosił o obniżenie zamontowanych krat w kanałach burzowych przy ul. Zielonej  

   4, które z uwagi, że są zamontowane powyżej jezdni nie spełniają swojej roli, 

-  poinformował, że uczestniczył w zorganizowanym w ostatnią sobotę spotkaniu 

   właścicieli  garaży w celem unormowania spraw związanych z nielegalnym  

   parkowaniem w przestrzeni między garażami będącego w użytkowaniu 

   wieczystym. Zapytał, czy prawdą jest, że jak to oświadczyła jedna z osób  

   uczestniczących w tym spotkaniu, że w rozmowie z Burmistrzem uzyskała zgodę  

   na demontaż słupków drogowych zamontowanych na terenie gminnym i na  

   ponowne ich zamontowanie na terenie, który jest w użytkowaniu wieczystym  

   właścicieli. Osobiście uważa, że jest to nieprawda, ponieważ gmina nie może  

   inwestować na nie swoim terenie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że nie pamięta, aby taka rozmowa miała 

miejsce, tym bardziej, że nie ma zwyczaju wyrażania zgody przed wcześniejszym 

sprawdzeniem czy jest w stanie taką zgodę wyrazić. Poinformował, że dzisiaj do 

urzędu w dzisiejszej poczcie wpłynęło pismo o wyrażenie zgody na takie 

przesunięcie i zostanie ono rozpatrzone pod względem istniejących możliwości po 

wcześniejszym sprawdzeniu w terenie. 

    

Radny M. Woźniak - poinformował, że obserwując przebieg naszych sesji, a 

zwłaszcza dzisiejszej odnosi wrażenie, że 20% czasu poświęcane jest na ustaleniu 

prawidłowej podstawy prawnej. Uważa, że sprawy techniczne czy wątpliwości 

powinny być wyjaśnione wcześniej, ponieważ dzisiejsze dyskusje nad podstawą 

prawną nie zmienią sensu merytorycznego treści uchwały. Zaproponował powołanie 

komisji legislacyjnej, w skład, której będzie wchodził radca prawny i radni, którzy 

wypracują podstawę prawną zadawalającą wszystkich. 

W kwestii ul. Strażackiej w Białej zapytał, czy zgodnie z harmonogramem projekt 

zostanie zakończony do 1.06.2017r. Przypomniał o zorganizowaniu spotkania w celu 

przeanalizowania zakresu robót. Poprosił o przedstawienie zakresu robót 

przewidzianych w tym roku w zakresie realizacji zadania budowy ul. Strażackiej w 

Białej. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że jeśli są wątpliwości prawne w projektach 

uchwał istnieje możliwość ich wyjaśniania jeszcze przez posiedzeniem sesji z Radcą 



Prawnym. W odniesieniu do ul. Strażackiej poinformował, że zakres robót będzie 

zgodny z harmonogramem przedstawionym w dzisiejszej informacji burmistrza. 

Przez projektantów nie została zgłoszona konieczność zmiany terminu. Natomiast 

termin spotkania z mieszkańcami został przewidziany jeszcze przed ostatecznym 

zatwierdzeniem projektu do realizacji, na którym omówione zostaną kwestie 

parametrów wjazdów. Realizacja zadania została przewidziana w dwóch etapach. 

Etap I zostanie zgłoszony do PROW, a na I odcinek przystąpimy do przetargu.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – w odniesieniu do pierwszej części 

pytania radnego M. Woźniaka poinformowała, że idąc za tokiem myślenia 

Burmistrza zachodziłaby konieczność zatrudnienia dodatkowego radcy prawnego 

do obsługi Rady, bo radni zawsze mogą mieć wątpliwości tym bardziej, że jest dość 

krótki czas na analizowanie projektów uchwał. Dlatego aby uniknąć dodatkowego 

zatrudnienia radcy Prawnego zaapelowała, żeby autorzy projektów przygotowywali  

uchwały starannie i  również mieli wiedzę od strony prawnej dotyczące konkretnej 

uchwały, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości radnego do podstawy 

prawnej nie zachodziła konieczność czekania na radcę prawnego jak to miało miejsce 

w dniu dzisiejszym,  w celu wyjaśnienia wątpliwości.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jeśli wszyscy kierownicy byliby 

prawnikami nie byłoby konieczności zatrudnienia radcy prawnego. Wyjaśnił, że są 

kwestie, które znają kierownicy i za nie odpowiadają a podstawa prawna jest inną 

materią. Ponadto jest niewielu radnych podważających podstawę prawną, a dla 

radnego W. Dominika radca prawny zawsze znajdzie czas na wyjaśnienie jego  

wątpliwości. Niemniej jednak większość zgłoszonych wątpliwości nie została 

potwierdzona przez Mecenasa. Natomiast z uwagi, że nikt nie jest doskonały cenna 

uwaga radnego zawsze będzie pozytywnym elementem. Poprosił, aby nie wymagać 

tego od kierowników przygotowujących projekty uchwał, którzy skupiają się nad ich 

treścią. Natomiast, jeśli jest dyskusja nad podstawą prawną radca widzi, że trzeba się 

pilnie przyłożyć, aby tych dyskusji nie było. 

 

Radny W. Dominik – uważa, że nie ma powodu do obrażania się, gdyż jesteśmy 

ludźmi i każdy ma prawo do popełnienia jakiegoś błędu, a on ma prawo do 

wątpliwości i trudno mu czynić zarzut, że chce się przygotować do sesji. 

Zwrócił uwagę, że część swych wątpliwości do podstaw prawnych zgłosił na 

posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, której jest członkiem. 

Natomiast nie jest w stanie tak szybko przygotować się do wszystkich uchwał, ale 

zawsze stara się rzetelnie przygotować i nie zawsze uwagi dotyczą podstawy 

prawnej, ale także dotyczą treści uchwał.  

W imieniu mieszkańca poprosił o przeznaczeniu pozyskanego frezu na naprawę 

dróg gruntowych w Osiedlu Nr 1, ponieważ używany tłuczeń tylko na krótki czas  

utwardza ich nawierzchnie. 

 



Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że paradoks tej sytuacji polega na tym, że 

powiat nie ma wpływu, że droga frezowana jest nie po tej stronie, gdzie są dziury, 

ale ma wpływ na frez. Zaznaczył, że jesteśmy wdzięczni za każdą ilość przekazanego 

dla gminy frezu. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy nie znamy dokładnie zakresu,  

dat kiedy będą frezowane drogi i ile zostanie pozyskanego frezu. Z posiadanych 

informacji wiemy, że zostanie naprawione 3500m2 drogi Nr 491. Zapewnił, że 

pozyskany frez zostanie w miarę sprawiedliwie zagospodarowany w każdej 

miejscowości. Zwrócił uwagę, że ZDiGK jest również zainteresowany zakupem 

frezu, który jest lepszym materiałem od stosowanego tłucznia. 

 

Radny Z. Bełtowski – zwrócił uwagę, że w przyszłym roku będą budowane dwie 

drogi wojewódzkie i czy nie należy wystąpić z pismem do ZDW, aby pozyskany frez 

z terenu danej gminy był w całości dla niej przekazany. Zaznaczył, że frez zgodnie z 

przepisami powinien być wykorzystywany do podsypania poboczy.  

Zaproponował, aby zebranie z mieszkańcami ul. Strażackiej ul. Białej zostało 

zorganizowane w dniu 24.05.2017r. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski -  wyjaśnił, że pozyskujemy destrukt, gdyż jest materiałem, 

lepiej sprawdzającym się w naprawach cząstkowych. Natomiast dopóki nie 

będziemy mieć gwarancji, że ta inwestycja dojdzie do skutku nie widzi sensu 

występowania z pismem do ZDW. Natomiast do rozmów możemy przystąpić jak 

zostanie wyłoniony wykonawca i będą znane terminy. W odniesieniu do zebrania 

mieszkańców zapewnił, że właściciele posesji, wzdłuż których będzie realizowana 

inwestycja zostaną pisemnie powiadomieni o terminie zebrania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

z posiedzenia XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

w dniu 16.05.2017r 

 

Sołtys Brody Malina A. Świąć – w imieniu mieszkańców Sołectwa zaapelowała o 

wstrzymanie zamiaru modernizacji istniejącej wytwórni mas bitumicznych na 

terenie Sołectwa Brody Malina, ponieważ na zebraniu zostało zgłoszonych wiele 

sprzeciwów mieszkańców i zadanych zostało wiele pytań m.in. takich jak: 

- czy była kiedyś badana gleba, 

-  jakie występują skażenia, 

- kto płaci podatek i kto jest właścicielem tego terenu.  

Zaznaczyła, że mieszkańcy nie są przeciwni powstawaniu zakładów innej generacji 

czego dowodem może być wyrażona zgoda na ustawienie wiatraków, ale na terenie 

sołectwa jest już wiele zakładów. Poinformowała, że w raporcie oddziaływania na 

środowisko umieszczony został zapis, że nie przewiduje się wystąpienia konfliktów 

społecznych ze względu na korzystną lokalizację przedsięwzięcia. W najbliższym 

sąsiedztwie przedsięwzięcia nie ma zabudowy mieszkaniowej, co jest nieprawdą, 

gdyż została pominięta posesja znajdująca się w bardzo bliskiej odległości od 

planowanego przedsięwzięcia.  

Poinformowała o płynących rowem zanieczyszczeniach z „Prażaków”. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w zakresie wymagań higienicznych i 

zdrowotnych przedsięwzięcie polegające na modernizacji istniejącej wytwórni mas 

bitumicznych zostało pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w Kłobucku. Uwagi od mieszkańców dotyczące tej inwestycji zostały 

przesłane organom opiniodawczym. Obecnie czekamy na opinię Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Poinformował, że przy realizacji tej 

inwestycji nie ma możliwości, aby powstała płyta boremediacji, ponieważ procedura 

prowadzona jest do konkretnej inwestycji dotyczącej otaczarnię tzw. wytwórnię mas 

bitumicznych. 

 

Radny A. Tokarz – w odniesieniu do wypowiedzi mieszkańca stwierdził, że zostało 

dokonane formalne zgłoszenie sprawy płynących zanieczyszczeń ze strony byłych 

„Prażaków”. Uważa, że zachodzi konieczność stwierdzenia stanu faktycznego 

poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – poruszył następujące sprawy; 

 - zapytał, na jakim etapie są uzgodnienia projektowe związane z doprowadzeniem 

   sieci gazowniczej od strony Blachowni do Kłobucka, 

 - poprosił, aby przy modernizacji oświetlenia ulicznego w formule „ zaprojektuj i  

   wykonaj”, na etapie realizacji dokumentacji projektowej zwrócono uwagę na  

   doświetleniu miejsc dla pieszych, 



 - zapytał,  jak wygląda podział środków ze strony gminy dla poszczególnych 

    klubów sportowych na terenie miasta i gminy Kłobuck.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do sieci gazowniczej odpowiedział, że z 

posiadanych informacji od przedstawiciela inwestora wie, że Przedsiębiorstwu 

Gazownictwa udało się uzgodnić przebieg linii z możliwością wejścia z siecią przez 

tereny lasów państwowych, co otwiera drogę na inwestycję, która będzie mogła 

dojść do skutku i jest szansa, że najpóźniej do 2020 roku gaz popłynie pełnym 

strumieniem do Kłobucka. Inwestycja byłaby realizowana z dwóch kierunków tj. od 

Krzepic i Wręczycy. Zaznaczył, że pozyskana energia w postaci gazu byłaby bardzo 

ważnym elementem ekonomicznym przy produkcji strzykawek przez Nitron ERG. 

W kwestii wymiany oświetlenia odpowiedział, że sami zdajemy sobie sprawę, że 

przejścia dla pieszych są niedoświetlone, więc w ramach modernizacji zostaną 

doświetlone. Paradoks polega na tym, że jesteśmy w posiadaniu projektu nowego 

oświetlenia ulicznego na ul. 11 listopada, który nie zakłada oświetlenia przy 

przejściach dla pieszych, tym bardziej, kiedy te normy są już znane wszystkim i 

obowiązują od dłuższego czasu. Niemniej jednak zadbamy o doświetlenie. Uważa, 

że lepiej jest zacząć później, aby móc zrealizować dobrze przygotowany projekt. 

Zwrócił uwagę, że w tym roku zgodnie z przetargiem i specyfikacją przetargową 

będziemy w stanie wymienić około 800 lamp. W nawiązaniu do podziału środków 

finansowych odpowiedział, że nie zostały gruntownie zmienione ramy dotyczące 

podziału środków na kluby sportowe przygotowane kiedyś wspólnie z prezesami 

klubów. Bardziej dowartościowane zostały Kluby pracujące z młodzieżą, a te które 

nie mają drużyn młodzieżowych są wspierane w kontekście drużyn seniorskich. 

Zaproponował przekazanie informacji sporządzonej z podziału środków 

alkoholowych przeznaczonych na poszczególne kluby.  

 

Radny A. Sękiewicz – w imieniu mieszkańców zapytał, czy przy realizacji zadania 

pn. Przebudowa ulicy Długosza w Kłobucku etap III została przewidziana budowa 

brakującego oświetlenia od przystanku do ul. Zamkowej w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w ramach projektu zostanie 

uzupełnione brakujące oświetlenie. 

 

Sołtys Łobodna B. Ziętal – poruszyła następujące sprawy; 

 - zapytała, na jakim etapie są uzgodnienia związane z przebudową dróg  

   wojewódzkich Nr 491 i 492 i budową ronda w Łobodnie, 

-  poprosiła o informacje wyjaśniające odnośnie prowadzonego obecnie remontu  

   nawierzchni drogowej drogi wojewódzkiej, 

-  ponowiła prośbę wymiany zniszczonych tablic informacyjnych i o przygotowanie   

   tablic nowych nazw ulic,  

-  poinformowała o bardzo złym stanie drogi ul. Białej Okszy i rozważeniu  

   możliwości jej naprawy, z której korzysta bardzo dużo osób szczególnie dzieci 



   idących do szkoły.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do prowadzonego obecnie remontu  

nawierzchni drogowej dróg wojewódzki Nr 491 i 492 odpowiedział, że obecny 

remont nie jest związany z ich przebudową. Wyjaśnienie należy się mieszkańcom, 

którzy nie mieszkają przy ciągu dróg wojewódzkich, ponieważ pozostali mieszkańcy 

otrzymali pismo od wojewody o wszczęciu postępowania administracyjnego 

dotyczącego wydania pozwolenia na budowę dróg, więc otrzymując to pismo mają 

świadomość, że inwestycja jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.  

W odniesieniu do drogi Białej Okszy odpowiedział, że będzie zachodziła 

konieczność podniesienia terenu na zaniżonym odcinku i udrożnienia rzeki, która 

jest głównym powodem blokowania odpływu wód opadowych.  

W kwestii tablic informacyjnych odpowiedział, że Dyrektor ZDiGK w ramach 

gwarancji powinien egzekwować od wykonawcy tablic ich wyremontowania. 

Natomiast na wymianę starych tablic poprzez zakup nowej tablicy powinna być 

przeznaczona część środków sołeckich.  

 

Sołtys z Kopca A. Rokita – poruszyła następujące sprawy: 

- poprosiła, aby w przyszłości wszelkie ogłoszenia i informacje dla mieszkańców  

  były przekazywane wcześniej i w większej ilości , aby było więcej czasu na ich  

  realizację,   

- poprosiła o uzupełnienie asfaltu w ul. Parkowej,   

- zapytała, czy na ulicy Spacerowej w Kopcu zostanie położona nakładka asfaltowa.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do przekazywanych ogłoszeń 

odpowiedział, że wszelkie ogłoszenia i informacje z wydziałów przekazywane są 

niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

W kwestii uzupełnienia asfaltu w ul. Parkowej odpowiedział, że jest na sesji obecny 

Dyrektor ZDiGK, przez którego została przyjęta zgłoszona informacja. 

Przypomniał, że w Kopcu w planach jest realizacja dużej inwestycji na ul. Kopieckiej 

i Salezjańskiej, która jest obecnie w procesie projektowania. Natomiast po jej 

zakończeniu zostanie przeanalizowana możliwość przystąpienia do realizacji 

kolejnych inwestycji.   
 


