
                                                                                                           Kłobuck dn. 11.05.2017r. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

RM. 0012.2.003. 2017 
 

Protokół Nr 3/2017 

z posiedzenia 

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

odbytej 

w dniu 11.05.2017r. 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny W. Dominik udział wzięli 

członkowie Komisji w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Przewodniczący W. Dominik o godzinie 800 otworzył posiedzenie, powitał 

członków Komisji oraz zaproszonych gości. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 członków, co wobec składu Komisji 

wynoszącego 14 członków stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

 

Proponowany porządek posiedzenia. 

 

   1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

   2. Przyjęcie protokołu Nr 2 z posiedzenia komisji w dniu 16.03.2017r.  

   3. Analiza wniosków dotyczących zmian w Studium Kierunków  

       Zagospodarowania Gminy oraz Miejscowych planów Zagospodarowania  

       Przestrzennego Gminy. 

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „ Apelu w sprawie wprowadzenia do  

      Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego  

      polegającego na budowie obwodnicy miasta Kłobuck w ciągu drogi krajowej  

      nr 43”. 

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Apelu w sprawie bezpłatnego  

      korzystania z budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa- Pyrzowice”. 

   6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego  

       prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. 

   7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz  

       wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck. 

   8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  

       położonej na terenie miejscowości Łobodno – ul. Księżycowa. 



   9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  

       położonej na terenie miejscowości Łobodno – ul. Białej Okszy. 

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  

       przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości  

       (działka nr 3413/3 o pow. 0,0600 ha). 

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  

       przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości  

       (działka nr 133 o pow. 0,1426 ha). 

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

        nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.  

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub 

       wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na  

       okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  

       nieruchomości. 

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  

       nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kłobuck, obręb  

       Kłobuck. 

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  

        nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Kłobuck, obręb Przybyłów.  

 17. Sprawy różne: 

    -  przeanalizowanie zasadności wprowadzenia znaku „ Strefy zamieszkania” przy 

       wyjeździe na ul. Tuwima z ul. J. Kochanowskiego, która obejmowałaby drogi  

       asfaltowe, a w przyszłości rozszerzona zostałaby na całe Osiedle Smugi II. 

    -  przeanalizowanie możliwości zmiany znaku zakazu B-18 „ zakaz wjazdu  

       pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ….t” na znak zakazu B-5  

       „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” zlokalizowanego na skrzyżowaniu  

       ulicy Baczyńskiego z ulicą Topolową.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poprosił o wprowadzenie do porządku obrad komisji  

-  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016 Rady Miejskiej w  

   Kłobucku z dnia 22.11.2016r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia wraz ze zgłoszoną zmianą.  

 

 

 

 



Ad. 2.  

Przyjęcie protokołu Nr 2 z posiedzenia komisji w dniu 16.03.2017r.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokołu Nr 2 z posiedzenia komisji w dniu 

16.03.2017r.  

 

Ad.3.  

Analiza wniosków dotyczących zmian w Studium Kierunków Zagospodarowania Gminy oraz 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przestawiła informację dot. wniosków, 

jakie złożono o zmianę Studium Uwarunkowań i do opracowania lub zmiany 

planów miejscowych. 

Informacja w załączeniu pod protokołem. 

   

Ad. 4.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „ Apelu w sprawie wprowadzenia do Programu  

Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego polegającego na 

budowie obwodnicy miasta Kłobuck w ciągu drogi krajowej nr 43”. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że budowa obwodnicy jest zadaniem 

wyłącznie rządowym, dlatego też rozpoczęte zostały działania poprzez 

wystosowanie apelu do wszystkich samorządów mogących poprzeć apel, aby to 

zadanie zostało poszerzone poza zakresy gmin i powiatów poprzez wpisanie 

budowy obwodnicy Kłobucka do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -

2023(PBDK). Przesłanie „Apelu” będzie wskazaniem jednej z najistotniejszych 

potrzeb gminy oraz zasadności podjęcia działania w celu wsparcia idei budowy 

obwodnicy miasta Kłobuck niezbędnej zarówno do dalszego rozwoju miasta i całej 

gminy, zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym związanego z nadmiarem 

natężenia ruchu drogowego. Budowa autostrady A1, której fragment zlokalizowany 

będzie we wschodniej części gminy Kłobuck, w sołectwach Biała i Lgota, na 

skrzyżowaniu z drogą krajową 43 umożliwi dogodne połączenie gminy Kłobuck ze 

wszystkimi miastami leżącymi przy autostradzie A1. Kolejnym argumentem 

przemawiającym za koniecznością powstania obwodnicy Kłobucka będzie to, że 

droga krajowa DK43 stanie się dojazdem do węzła „ Lgota”. Budowa obwodnicy 

umożliwiłaby wyprowadzenie pojazdów tranzytowych poza tereny o gęstej 

zabudowie, przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, a 

także zwiększyła przepuszczalność drogi, na której z uwagi na wzmożony ruch 

samochodowy i dużą liczbę skrzyżowań tworzą się korki. Dodał, że w załączniku 

graficznym do projektu uchwały zostanie wprowadzona autopoprawka polegająca 

na dodaniu do mapy legendy.  

  



Radny W. Dominik - zgłosił wniosek o poprawę zapisu w tytule uchwały na zapis: 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego wprowadzenia do 

Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie obwodnicy miasta Kłobuck w ciągu drogi krajowej nr 43”. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Radny J. Batóg – poparł sposób postępowania uważa, że tylko intensywne działania 

mogą doprowadzić do podjęcia decyzji na szczeblu centralnym.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze 

zgłoszonym wnioskiem poprawy zapisu w tytule uchwały na zapis: projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego wprowadzenia do Programu 

Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego polegającego 

na budowie obwodnicy miasta Kłobuck w ciągu drogi krajowej nr 43”wraz 

analogiczna konsekwencją zapisu w § 1 i załączniku graficznym.  

 

Ad. 5. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Apelu w sprawie bezpłatnego korzystania z  

budowy odcinka autostrady A1 Częstochowa- Pyrzowice”. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformowała, że jest to kolejny projekt uchwały w 

sprawie apelu, który będzie wyrazem troski o dobro mieszkańców nie tylko gminy 

Kłobuck, czy też okolicznych gmin, ale również tych, którzy codziennie korzystać 

będą z dróg krajowych w dojeździe do Częstochowy, z którym Rada Miejska w 

Kłobucku zwraca się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ponieważ 

obawiamy się, że za przejazd częstochowskim odcinkiem autostrady trzeba będzie 

zapłacić.  

/Komisja nie wniosła uwag/. 

 

Radny W. Dominik - zgłosił wniosek o poprawę zapisu w tytule uchwały na zapis 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego bezpłatnego korzystania z 

budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa- Pyrzowice”. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze  

zgłoszonym wnioskiem poprawy zapisu w tytule uchwały i w załączniku na zapis  

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego bezpłatnego korzystania z  

budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice” wraz z analogiczną 

konsekwencją zmiany zapisu w § 1 projektu uchwały i w załączniku.  

 

 

 



Ad.6.  

Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu dróg powiatowych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

przyjęcie od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg 

powiatowych pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2015S poprzez budowę 

części chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowej I etap. Przypomniał, że 

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 282/XXX/2017 wyraziła zgodę na udzielenie  

pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na dofinansowanie zadania w kwocie 

200.000,00zł. Natomiast Rada Powiatu Kłobuckiego Uchwałą Nr 172/XXIII/2017 

powierzyła realizację w/w zadania Gminie Kłobuck przyznając na ten cel dotację 

celową w wysokości 200.000,00zł oraz upoważniła Zarząd Powiatu Kłobuckiego do 

zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia tego zadania Gminie Kłobuck. 

Realizacja zadania przez Gminę Kłobuck wymaga podjęcia przez Radę Miejską w 

Kłobucku uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego przedmiotowego 

zadania publicznego z zakresu dróg publicznych i przystąpienia do przetargu.  

 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 12 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.  

 

Ad.7.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – zgłosiła autopoprawkę polegająca na 

poprawie zapisu w paragrafie 2 pkt. 2 ust. 2 poprzez dodanie wyrazu 400 osób 

„dziennie” poinformowała, że Ustawa Prawo wodne art. 34 a ust. 1 nakłada na radę 

gminy obowiązek podjęcia corocznie uchwały w sprawie określenia czasu trwania 

sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk do 31 maja danego roku, w sytuacji, gdy 

zostanie złożony wniosek do końca grudnia roku ubiegłego. Wniosek taki został 

złożony przez Dyrektora OSiR-u w ustawowym terminie. Projekt uchwały zgodnie z 

Ustawą został podany do publicznej wiadomości. Ponadto w przedstawionej wersji 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez organy opiniodawcze tj. 

Sanepid, WIOŚ i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

 

Radny W. Dominik- w odniesieniu do podstawy prawnej uważa, że podstawa 

prawna powinien być art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w 

podstawie prawnej a po słowach w związku art. 34 a ust. 1 ustawy Prawo Wodne, 

który daje delegacje do podejmowania tego typu uchwał. Natomiast nie widzi 



potrzeby przywoływania w podstawie prawnej z art. 9 ust. 1 pkt 5 a, który jest 

definicja kąpieliska.  

/Komisja nie wniosła uwag/. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Ad. 8.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na 

terenie miejscowości Łobodno – ul. Księżycowa. 

 

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

zlokalizowana jest na nieruchomości będącej własnością Gminy Kłobuck ozn. Nr 

3042 i 3043 obręb Łobodno. Z propozycją nadania przedmiotowej drodze nazwy ul. 

Księżycowej wystąpili mieszkańcy Łobodna podejmując na zebraniu wiejskim w 

dniu 8 lutego 2017 uchwałę Nr 3 z dnia 8.02.2017r. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 

ustawy o samorządzie gminnym nadawanie nazw drogom wewnętrznym należy do 

wyłącznej właściwości Rady Miejskiej.  

 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał.  

 

Ad.9.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na 

terenie miejscowości Łobodno – ul. Białej Okszy. 

 

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

zlokalizowana jest na nieruchomości będącej własnością Gminy Kłobuck ozn. Nr 

2972/3 obręb Łobodno. Droga stanowi łącznik pomiędzy ul. Nadrzeczną, a ul. H. 

Sienkiewicza i przecina rzekę Białą Oksze. Z propozycją nadania przedmiotowej 

drodze nazwy ul. Białej Okszy wystąpili mieszkańcy Łobodna na zebraniu wiejskim 

podejmując uchwałę Nr 2 w z dnia 8 lutego 2017.  

 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 Ad.10.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (działka nr 3413/3 o pow. 

0,0600 ha). 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę dotyczącą poprawy 

zapisu na zapis uchwał Nr. Rady Miejskiej w Kłobucku poinformowała, że 

proponowana do sprzedaży nieruchomość o pow. 0,0600ha położona jest w 

miejscowości Kłobuck i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Z wnioskiem 



o nabycie nieruchomości wystąpił właściciel nieruchomości przyległej. Propozycja 

sprzedaży nieruchomości została negatywnie zaopiniowana przez mieszkańców 

Osiedla Nr 5 na zebraniu mieszkańców dniu 17.03.2017r. 

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę na przeanalizowanie poprawy zapisu w 

podstawie prawnej projektu uchwały poprzez zastąpienie wyrazu „oraz” na wyraz  

„w związku” z art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)  

 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 12 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było) 

 

Ad.11.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (działka nr 133 o pow. 

0,1426 ha). 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę poprzez poprawę 

zapisu na zapis uchwał Nr. Rady Miejskiej w Kłobucku poinformowała, że 

proponowana do sprzedaży nieruchomość posiada wymiary od 7m do 8m i długości 

196m2 , a pow. 0,1426 ha. Położona jest w przy ul. Wojska Polskiego obręb Kłobuck.  

Z uwagi na brak chętnych na wydzierżawienie działka jest nie użytkowana rolniczo 

natomiast są osoby zainteresowane jej nabyciem. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – rozumie, że w tym przypadku będzie 

przetarg nieograniczony. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedział, że ogłoszony zostanie 

przetarg nieograniczony.   

 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

Ad.12.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę poprzez poprawę 

zapisu na zapis uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kłobucku poinformowała, że 

niniejszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej położonych w Kłobucku, przy ul. Zakrzewskiej ozn Nr 3669/1, 3669/2, 

3669/3 o łącznej pow. 0,2014 ha i Nr 3668/7 o pow. 0,0857ha. Z wnioskiem wystąpiła 



firma P.H.U„AGROBUD”, którą prawo użytkowania wieczystego do 

przedmiotowych gruntów nabyło w 2016r od Spółdzielni Pracy Usług 

Motoryzacyjnych „Autometal”. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli 

sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkowania wieczystego. W takim 

przypadku na poczet ceny nabycia nieruchomości zalicza się kwotę równą różnicy 

wartości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określonych według 

stanu na dzień sprzedaży ( art. 69). Zwróciła uwagę, że obecnie za przedmiotowy 

teren wnoszona jest opłata w wysokości 4.338,93zł  

/Komisja nie wniosła uwag/. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 12 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko głosów przeciwnych nie było.  

 

Ad.13.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub 

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

rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę poprzez poprawę 

zapisu na zapis uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kłobucku poinformowała, że 

niniejszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wynajęcie lub 

wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 

lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców. Wykaz najemców, z 

którymi zostaną zawarte umowy stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały. 

Nieruchomości umieszczone zostały w wykazie Nr 4/2017 nieruchomości 

przeznaczonych do wynajęcia podanym do publicznej wiadomości w dniu 

17.03.2017r. Wykaz dzierżawców, z którymi zostaną zawarte umowy stanowi 

załącznik Nr 2 do projektu uchwały. Nieruchomości zostały umieszczone w wykazie 

Nr 2/2017 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia podanym do publicznej 

wiadomości w dniu 22.01.2017r . W świetle art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie 

gminnym, zawarcie umowy, najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących 

własność gminy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata 

lub na czas nieoznaczony, wymaga uzyskania zgody rady (do czasu określenia przez 

Radę Miejską w Kłobucku zasad wynajmowania lub wydzierżawiania 

nieruchomości). Zgoda taka jest również wymagana, gdy po umowie zawartej na 

czas oznaczony do trzech lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość.  

 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

 



Ad. 14.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę poprzez poprawę 

zapisu tytułu na zapis uchwała Nr. Rady Miejskiej w Kłobucku. Poinformowała, że z 

propozycją sprzedaży gruntów położonych w Kamyku przewidzianych ustaleniami 

obowiązującego planu pod urządzenie drogi łączącej ul. Graniczną w Przybyłowie z 

ul. Przybyłowską w Kamyku wystąpili właściciel działek nr 500/1, 500/3 i Nr 500/4 

położonych w Kamyku. Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą 

nr 253/XX/2004r Rady Miejskiej w Kłobucku przewiduje 12 metrową szerokość pasa 

drogowego ( poza terenem zabudowy). W obrębie terenu proponowanego gminie do 

nabycia usytuowana jest kanalizacja sanitarna oraz linia energetyczna. Wniosek 

został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego w dniu 16.03.2017r. Niniejszy projekt jest uchwałą intencyjną na 

podstawie, której będzie istniała możliwość zlecenia podziału geodezyjnego działek  

nr 500/1, 500/3 i Nr 500/4, ponieważ działki, które podlegają wykupowi nie są jeszcze 

wydzielone geodezyjnie. 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.15. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę poprzez poprawę 

tytułu zapisu na zapis uchwała Nr. Rady Miejskiej w Kłobucku przypomniała, że w 

roku 2008 została opracowana koncepcja lokalizacyjna przebudowy ulicy 

Kordeckiego na odcinku około 270 m, w wyniku której dokonano wydzielenia 

geodezyjnego terenu przewidzianego pod poszerzenie ulicy Kordeckiego do 8m. 

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi, na brak zgody właścicieli działek na w 

drodze darowizny gruntów, objętych inwestycją pomimo tego, że to mieszkańcy 

wnioskowali o przystąpienie do przebudowy drogi. Obecnie wpłynął wniosek z 

podpisami właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości z prośbą o realizacje tej 

inwestycji wraz z deklaracja, że przekazują grunty gminie w drodze darowizny. 

Zaznaczyła, że niniejsza uchwała nie obejmuje działek wydzielonych w 2008r pod 

poszerzenie ul. Kordeckiego z uwagi na brak zgody wszystkich następców 

prawnych po zmarłych właścicielach lub współwłaścicielach. Dla przedmiotowego 

terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Radny J. Puchała - zwrócił uwagę, że uchwała dotyczy tylko tych osób, które już 

podpisały zgodę na przekazanie gruntów w drodze darowizny. Natomiast jak 



została rozwiązana sprawa z potencjalnymi spadkobiercami, którzy nie zamieszkują 

na tym terenie. Zwrócił uwagę, że droga powinna być w przyszłości przebudowana, 

gdyż jest to teren bardzo podmokły, a jeżeli będzie przebudowana droga woda 

będzie mogła odpływać rowem.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że do ustalonych przez 

gminę potencjalnych następców prawnych zostały wystosowane pisma z prośbą o 

wyrażenie pisemną zgodą na przekazanie gruntów w drodze darowizny, których 

udało się ustalić. Niemniej jednak nie obejdzie się ustalenia następców prawnych w 

drodze postanowienia Sądowego. Wyjaśniła, że inwestycja mogłaby być również 

wykonana w trybie spec ustawy i wówczas odszkodowanie za grunty dla  

nieustalonych spadkobierców gmina zobowiązana byłaby przekazać do depozytu 

Sadowego.  

 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.16.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Kłobuck, obręb Przybyłów.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę poprzez zmianę 

zapisu na zapis uchwała Nr. Rady Miejskiej w Kłobucku. Poinformowała, że 

właściciele nieruchomości opisanych w projekcie uchwały są skłonni do sprzedania 

gminie części gruntów, które ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 253/XX/2004r Rady 

Miejskiej w Kłobucku przeznaczone zostały pod urządzenie drogi- ulicy lokalnej w 

celu połączenia ul. Przybyłowskiej z ul. Graniczną w Kamyku ozn. symb. 35KL 

Niniejszy projekt jest uchwałą intencyjną na podstawie, której będzie istniała 

możliwość zlecenia podziału geodezyjnego działek ozn. Nr 82/2, 123, 126 i 129  

ponieważ działki, które podlegają wykupowi nie są jeszcze wydzielone geodezyjnie. 

 

/Komisja nie wniosła uwag/. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.17.  

Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016 Rady Miejskiej w  

Kłobucku z dnia 22.11.2016r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

 

Sekretarz M. Kasprzak – poinformowała, że z uwagi, że na posiedzeniu Komisji 

Edukacji do projektu uchwały o takim samym tytule, zostało wprowadzonych dużo 

poprawek został przygotowany nowy projekt uchwały.  



Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w harmonogramie, poprzez dodanie 

do działu III pkt 4 i 5 tj.  

Pkt. 4 w brzmieniu: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami i uzupełnieniu kolejnych kolumn 

jednostek odpowiedzialnych za realizację zadania jak czasookres trwania i kwoty 

przeznaczonej na ten cel.  

Pkt. 5 w brzmieniu: Przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy zjawiska 

przemocy z rodzin patologicznych oraz uzupełnieniu kolejnych kolumn łącznie z 

kwotą na realizację w wysokości 3.000,00zł. Ponadto w pkt 5 w rezerwie do 

dyspozycji Burmistrza Kłobucka proponowane jest zwiększenie dotychczasowej 

kwoty 26.400,00 zł w związku z czym rezerwa będzie wynosić 54.900,00zł, co 

powoduje zmianę kwoty ogółem na kwotę 377.400,00zł. Zmiany wynikają z wniosku 

o rozdysponowanie w harmonogramie pozostającej w dyspozycji Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wyniku wydatków i przychodów kwoty z roku 

ubiegłego. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

 

Ad. 18.  

Sprawy różne: 

    - przeanalizowanie zasadności wprowadzenia znaku „ Strefy zamieszkania” przy wyjeździe  

      na ul. Tuwima z ul. J. Kochanowskiego, która obejmowałaby drogi asfaltowe, a  

      w przyszłości rozszerzona zostałaby na całe Osiedle Smugi II. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – odczytał pismo od Administratora Wspólnot 

Mieszkaniowych przy ul. Baczyńskiego 1,3,6,7,8,12 odnośnie zmiany lokalizacji 

znaku zakazu wjazdu pojazdów B -18 na znak B-5.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – uważa, że wniosek powinien być wstępnie 

zaopiniowany przez zarząd osiedla. 

 

Komisja wstrzymała się z wypracowaniem opinii do czasu wypracowania 

stanowiska przez zarząd osiedla.  

 

    -  przeanalizowanie możliwości zmiany znaku zakazu B-18 „ zakaz wjazdu pojazdów o  

       rzeczywistej masie całkowitej ponad ….t” na znak zakazu B-5 „zakaz wjazdu  

       samochodów ciężarowych” zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulicy Baczyńskiego z ulicą 

       Topolową.  

 

Komisja wstrzymała się z wypracowanie stanowiska do kolejnego posiedzenia 

komisji.  

 



Przewodniczący Komisji W. Dominik – zapoznał członków komisji z udzieloną 

odpowiedzią Instytutu Pamięci narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Katowicach w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń do 

funkcjonującej w Kłobucku nazwy ul. Rómmla.  

 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący W. Dominik  

o godzinie 930 zamknął posiedzenie.  

Komisja obradowała w godzinach od 800 do 930 
 

Protokołowała: M. Wrona 

Przewodniczył: W. Dominik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


