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Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

 2. Zmiany w porządku obrad.  

 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji z dnia 21.03.2017r.  
      /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

      w BIP bip. > Rada Miejska > Sesje / projekty protokołów z Sesji - projekt protokołu z XXIX Sesji  

      Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dnigminaklobuck.pl/u 21 marca 2017 roku  

 4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 5. Zapytania do zaproszonych gości. 

 6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 15 lutego 2017r.  

     przez Radnego Pana Witolda Dominika - ok. godz. 11:00 

 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej   

     Nr 1 w Kłobucku - ok. godz. 11:15 

 9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 34/VI/95 Rady Miejskiej w   

      Kłobucku z dnia 27 maja 1995 roku w sprawie ustalenia kierunków działania    

      Zarządu Miejskiego w niektórych dziedzinach określonych zadaniami własnymi  

      Gminy. 

10. 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. 

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

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi   

       Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

13. Projekt 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”. 

14. Projekt uchwały w sprawie „ Apelu w sprawie bezpłatnego korzystania z      

       budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa - Pyrzowice”.  

15. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłobucku. 

16. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku. 

17. 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. 

18. 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.  

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej 

      w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i  

      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej  

      przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby  

      fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i  

      wykorzystywania. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej  

      w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i  

      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych  

      przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz  

      trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia    

      zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.  

22. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu  

      kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck. 

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

      terenie miejscowości Łobodno – ul. Księżycowa. 

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

       terenie miejscowości Łobodno – ul. Białej Okszy. 

25. Projekt 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).  

26. Projekt 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). 

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

       na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie  

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

      dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck. 

31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

      gruntowych położonych w Gminie Kłobuck, obręb Przybyłów. 

32. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 12 lipca 20016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy  

      Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – 

       Karta Dużej Rodziny”. 

33. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  

       napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck. 

34. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie uchwalenia gminnego programu  
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      profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017r.  

35. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015- 

       2017” za rok 2016. 
       /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIPbip.gminaklobuck.pl/  

       w zakładce Sprawozdania.  

36. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 
        /ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

        bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania. 

37. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami   

      pozarządowymi za 2016 r. 
       /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/  

       w zakładce Sprawozdania.  

38. Interpelacje i zapytania radnych. 

39. Wolne wnioski i oświadczenia. 

40. Sprawy różne. 

41. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  
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Porządek obrad Sesji  ( po poprawkach)   

 

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

 2. Zmiany w porządku obrad.  

 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji z dnia 21.03.2017r.  
      /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

      w BIP bip. > Rada Miejska > Sesje / projekty protokołów z Sesji - projekt protokołu z XXIX Sesji  

      Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniminaklobuck.pl/u 21 marca 2017 roku  

 4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 5. Zapytania do zaproszonych gości. 

 6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 15 lutego 2017r.  

     przez Radnego Pana Witolda Dominika - ok. godz. 11:00 

 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej   

     Nr 1 w Kłobucku - ok. godz. 11:15 

 9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 34/VI/95 Rady Miejskiej w   

      Kłobucku z dnia 27 maja 1995 roku w sprawie ustalenia kierunków działania    

      Zarządu Miejskiego w niektórych dziedzinach określonych zadaniami własnymi  

      Gminy. 

10. 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. 

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

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi   

       Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

13. Projekt 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”. 

14. Projekt uchwały w sprawie „ Apelu w sprawie bezpłatnego korzystania z      

       budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa - Pyrzowice”.  

15. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłobucku. 

16. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku. 

17. 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.  

18. 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. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
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19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej 

      w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i  

      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej  

      przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby  

      fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i  

      wykorzystywania. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej  

      w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i  

      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych  

      przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz  

      trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia    

      zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.  

22. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu  

      kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck. 

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

      terenie miejscowości Łobodno – ul. Księżycowa. 

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

       terenie miejscowości Łobodno – ul. Białej Okszy. 

25. Projekt 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).  

26. Projekt 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). 

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

       na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie  

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

      dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 

30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck. 

31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

      gruntowych położonych w Gminie Kłobuck, obręb Przybyłów. 

32. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 12 lipca 20016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy  

      Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – 

       Karta Dużej Rodziny”. 

33. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  

       napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck. 
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34. Projekt 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 2017r.  

35. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015- 

       2017” za rok 2016. 
       /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIPbip.gminaklobuck.pl/  

       w zakładce Sprawozdania.  

36. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 
        /ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 

        bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania. 

37. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami   

      pozarządowymi za 2016 r. 
       /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/  

       w zakładce Sprawozdania.  

38. Interpelacje i zapytania radnych. 

39. Wolne wnioski i oświadczenia. 

40. Sprawy różne. 

41. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  
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Pkt.1.  

Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

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

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec 

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

podejmowanie prawomocnych uchwał.  

 

Pkt.2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poprosił o zamianę kolejności procedowanych projektów 

uchwał tj.  

-    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 jako pkt. 18 

-   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 jako pkt. 17  

poprosił o wycofanie: 

-   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  

    i wprowadzenie tej uchwały o tym samym brzmieniu z nowym tekstem. 

 

Za wprowadzeniem zmiany kolejności procedowanych uchwał głosowało 19 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

kolejność procedowanych uchwał została zmieniona. 

 

Za wprowadzeniem zmiany treści 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 głosowało 19 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Zmiana została wprowadzona  
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Za przyjęciem porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wraz ze 

zgłoszonymi zmianami głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt.3. 

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji z dnia 21.03.2017r.  

 

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

19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

Pkt.4.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o bieżących sprawach Gminy 

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/.  

 

Radny W. Dominik - zapytał, czy w zakresie termomodernizacji budynku Urzędu 

Miejskiego w Kłobucku przewidziana do wymiany została również instalacja 

niskonapięciowa. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w ramach projektu, który obejmuje 

dofinansowanie wymiana instalacji niskonapięciowej nie została ujęta. Niemniej 

jednak z uwagi, że istniejąca instalacja nie jest w najlepszej jakości chcemy przystąpić 

do wymiany instancji w ramach tego projektu, ale z własnych środków.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czego dotyczą trzy zadania wskazane w informacji z 

Wydziału GPN w pkt 3 i czy wśród tych zadań została przewidziana zmiana 

kategorii drogi zewnętrznej dojazdowej na drogę publiczną gminną.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego 

nie stanowi o kategorii dróg. Natomiast zadania dotyczą realizacji uchwał Rady 

Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów dla terenów 

Kłobucka, Libidzy i Gruszewni, drugi plan miejscowości obręb Smugi i obręb 

Zagórze, trzecie zadanie dotyczy Kamyka, Borowianki i Kopca. 

 

 Pkt.5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Komendant KPP w Kłobucku T. Górka- poprosił radnych, Sołtysów i 

Przewodniczących Osiedli o pomoc w realizacji poprawy bezpieczeństwa w oparciu 
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o Program Profilaktyczny pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na 

niego wpływ”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu o 

przystąpienie do projektowania drogi powiatowej ul. Zamkowej w Kłobucku na 

odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Długosza oraz od ul. Długosza od skrzyżowania i 

z ul. Zamkową do przejazdu kolejowego. Wniósł o ujęcie w projekcie budowy ronda 

na skrzyżowaniu z ul. E. Orzeszkowej. 

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – odpowiedział, że wniosek jest 

zasadny niemniej jednak z uwagi na brak środków finansowych projekt może być 

ujęty w planie inwestycji dopiero w roku 2019.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, jakie było uzasadnienie i jaki był koszt wymiany 

warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej na odcinkach dróg wojewódzkich DK 491 i 

492 w kontekście planowej przebudowy tych dwóch dróg wojewódzkich.  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – odpowiedział, że z uwagi na 

prowadzone jeszcze roboty cząstkowe na wielu odcinkach dróg nie zna pełnego 

kosztu.  

 

Radna U. Bugaj – zapytała, na jakim etapie jest realizowany projekt przebudowy 

drogi na odcinku Libidza Grodzisko. Poprosiła o naprawę powstałych przełomów na 

ulicy Pokrzyńskiego w Libidzy.  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – odpowiedział, że nie wie, na 

jakim etapie jest przygotowywany projekt przebudowy drogi na odcinku Libidza 

Grodzisko. Natomiast zgłoszona interwencja odnośnie powstałych przełomów na ul. 

Pokrzyńskiego w Libidzy zostanie przekazana Dyrektorowi ZDP.  

 

Radny Powiatu Kłobuckiego R. Minkina – dodał, że ekipa remontująca jest w na 

innym terenie po zakończeniu robót zostaną rozpoczęte naprawy na ul. 

Pokrzyńskiego. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy istnieje możliwość pozyskania frezu na potrzeby 

Osiedla Nr 3 powstałego z frezowanego odcinka ul. 11 Listopada.  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – odpowiedział, że jeśli będą takie 

możliwości nie widzi żadnych przeszkód w jego zagospodarowaniu. Natomiast 

bezpośredni kontakt z Dyrekcją ZDP na Dyrektor ZDiGK, więc kordynatorem w tej 

kwestii powinien być pan Burmistrz.  
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Radny M. Woźniak – zapytał, dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostały 

wyczyszczone chodniki przy drodze wojewódzkiej w Białej.  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – odpowiedział, że pytanie 

zostanie przekazane Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, a odpowiedź 

zostanie udzielona na kolejnym posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg – poprosił o wyremontowanie wjazdu 

na teren szpitala od ul. 11 Listopada w Kłobucku ( w pasie chodnika).  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 7 Z. Baran – zapytał Komendanta KPP czy na terenie 

powiatu Kłobuckiego i gminy wystąpiły przypadki porwań czy zaginięć dzieci oraz 

czy na terenie Powiatu Kłobuckiego funkcjonuje grupa przestępcza zmuszająca 

mieszkańców do wykonania różnego rodzaju usług budowlanych.  

 

Komendant KPP T. Górka – odpowiedział, że na obecną chwilę do KPP nie wpłynęły 

tego typu zgłoszenia.  

 

Radny Z. Bełtowski – zapytał, czy zostanie zrealizowany wykonany w ubiegłym 

roku projekt budowy chodnika przy ul. Jasnogórskiej w Białej. 

  

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – uważa, że skoro została podjęta 

decyzja o sporządzeniu dokumentacji na wykonanie chodnika to chodnik zostanie 

wykonany. Przypomniał, że obecnie przystępujemy do budowy odcinka chodnika na 

terenie Borowianki, a z uwagi na nie wystarczającą ilość środków finansowych nie 

ma możliwości na wykonanie wszystkiego od razu. W odniesieniu do dróg 

powiatowych odpowiedział, że zazwyczaj jest taki podział, że przebudowa dróg leży 

po stronie Starostwa, a budowa chodników realizowana jest przez gminy. Niemniej 

jednak są wyjątkowe sytuacje, gdzie tego typu inwestycje są realizowane wspólnie ze 

starostwem.  

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że koordynatorem w sprawie pozyskiwania frezu 

może być również radny czy przewodniczący osiedla. Poprosił KPP o 

podziękowanie funkcjonariuszowi policji wezwanego w ostatnią sobotę do 

zdarzenia drogowego na terenie Osiedla Nr 2 za miłe kontaktowe podejście do 

sprawy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do wypowiedzi Członka Zarządu przyznał, 

że większość inwestycji na terenie Gminy Kłobuck realizowanych była wspólnie z 

gminą, które udało się zrealizować bez uwag. Niemniej jednak uważa, że każdy 

projekt powinien być konsultowany z gminą na etapie projektowania.  
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W przypadku ul. Jasnogórskiej w Białej brakło jednego z elementów, projekt nie 

został skonsultowany z gminą, a dzisiaj wymagany jest współudział Gminy przy 

realizacji projektu, którego koszt realizacji wynosi ponad 1mln. 

 

Radna E. Kotkowska – poprosiła przedstawiciela starostwa o interwencję w 

Zarządzie Dróg Wojewódzkich odnośnie usunięcia zastoiska wodnego na drodze 

wojewódzkiej ul. Staszica na odcinku od Biedronki do sklepu Świat Drewna.  

 

Radny W. Ściebura – podziękował Wicestaroście i Burmistrzowi za przekazanie 

frezu na naprawę ul. Brzechwy w Kamyku.  

 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SEMPER VERITAS” M. 

Kajkowski – poinformował o problemie związanym ze stopniową degradacją 5 

studni zaopatrujących w wodę pitną mieszkańców Gminy Kłobuck i części 

Częstochowy.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – zaproponowała zorganizowanie 

spotkania w tym temacie w innym terminie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że ten problem za pośrednictwem 

przekazanej przez przedmówcę w informacji do PWiK był omawiany na Zarządzie z 

Prezesem Babczyńskim. Z posiadanych informacji wie, że PWiK będzie 

przystępowało do badań sprawdzających czy źródłem zagrożenia są wskazane 

zanieczyszczenia oraz poziom tego zanieczyszczenia. W przypadku potwierdzenia 

przekroczeń zostaną wprowadzone interwencje. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy z 

uwagi, że PWiK ma możliwości techniczne do mieszania wody mieszkańcy gminy są 

bezpieczni. Niemniej jednak ten proces postępuje i PWiK musi zająć w tej kwestii 

odpowiednie stanowisko.  

 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SEMPER VERITAS” M. 

Kajkowski uzupełnił, że powodem obecności na dzisiejszym posiedzeniu Sesji jest 

fakt, że na terenie Gminy Popów pojawiła się próba wybudowania tuczarni w 

ramach przemysłowego tuczu bezściółkowego, którego efektem końcowym będzie 

produkcja gnojowicy, a Gmina Kłobuck będzie miała możliwość zablokowania tej 

inwestycji.  

 

Pkt.6.  

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

 

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: 
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-  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 bioremediacji, ponieważ 

procedura prowadzona jest do konkretnej inwestycji dotyczącej otaczarni tzw. 

wytwórni 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 
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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.  
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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.  

 

 Pkt.7.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 15 lutego 2017r. przez 

Radnego Pana Witolda Dominika - ok. godz. 11:00 / ./min. 123;49/   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska – przypomniała, że skarga została 

skierowana do rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak odczytał uzasadnienie do projektu 

uchwały powiedział, że Komisja uznała skargę za bezzasadną.  

/ Za uznaniem skargi za zasadną głosował 1 radny, 3 radnych głosowało przeciwko, głosów 

wstrzymujących się nie było. 

 

Radny W. Dominik poprosił o wyłączenie jego osoby z głosowania.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

Radny W. Dominik                   /min. 139:28 – 147:53/ 

Radny M. Woźniak                   /min. 148:00 – 149:21/ 

Radny A. Tokarz                      /min. 149:26 – 150:45/ 
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Burmistrz J. Zakrzewski -       /min. 150:52 – 154:27/ 

Radny W. Dominik                  /min. 154:32 – 156:35/ 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie uznanie 

skargi za bezzasadną.  

/za głosowało 17 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła o reasumpcję głosowania 

za uznaniem skargi za bezzasadną.  

/za głosowało 15 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od głosu/.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 15 

lutego 2017 przez radnego W. Dominika i uznanie skargi za bezzasadną głosowało 

20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 295/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Radny W. Dominik                  /min. 160:02 – 160:15/ 

 

Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Kłobucku - ok. godz. 11:15 ./min 160;28/   

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk – odczytał uzasadnienie do 

projektu uchwały powiedział, że Komisja wnosi o uwzględnienie w całości petycji 

nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. 

/za nie uwzględnieniem petycji w całości głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 

1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Radny A. Tokarz                 /min. 166:45 – 167:10/ 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk  /min. 167:25 – 167:56/ 

Radny W. Dominik             /min. 168:10 – 168:52/ 

Burmistrz J. Zakrzewski    /min. 168:55 – 170:27/ 

Radny W. Dominik             /min. 170:20 – 171:06/ 

Burmistrz J. Zakrzewski    /min. 171:06 – 172:14/ 

Radny W. Dominik             /min. 172:15 – 172:24/ 

Burmistrz J. Zakrzewski    /min. 172:25 – 172:43/ 

Radny W. Dominik             /min. 172:44– 172:53/ 
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  Burmistrz J. Zakrzewski    /min. 172:54 – 173:05/ 

  Radny J. Soluch                   /min. 173:11 – 173:21/ 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie o nie 

uwzględnienie w całości petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Kłobucku i nie uwzględnieniem petycji głosowało 16 radnych, 

3 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 296/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

  

Pkt.9.  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 34/VI/95 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 27 maja 1995 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Miejskiego w 

niektórych dziedzinach określonych zadaniami własnymi Gminy. min. 102:44 

 

Skarbnik K. Jagusiak – zgłosiła autopoprawkę polegającą na poprawie zapisu w 

tytule uchwały i paragrafu 1 na zapis z dnia 27 lipca 1995r oraz przedstawiła projekt 

uchwały.  

 

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

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

uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

/ nie zgłoszono / 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 34/VI/95 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 maja 1995 roku w sprawie ustalenia kierunków 

działania Zarządu Miejskiego w niektórych dziedzinach określonych zadaniami 

własnymi Gminy głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 292/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.10.  

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. min. 106:16 

 

Skarbnik K. Jagusiak – przedstawiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

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

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

/Nie zgłoszono/.  

 

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 20 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 293/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017./min. 108;44/ 

 

Skarbnik K. Jagusiak – zgłosiła autopoprawkę: 

- w załączniku Nr 1 w zakresie dochodów budżetowych w dziale 852 Pomoc  

   społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej poprzez wprowadzenie 

   paragrafu 0640 pn. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej   

   i kosztów upomnień w miejsce paragrafu 0940.  

- w załączniku Nr 3 poprzez wprowadzenie podziału środków z Sołectwa Łobodno  

   w kwocie 500,00zł do Działu Oświata i wychowanie do szkół podstawowych  

   w zakresie materiałów na zakup urządzenia. Omówiła projekt uchwały.  

 

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

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

ze zgłoszoną poprawką w załączniku Nr 3. 

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny M. Wożniak            /min. 113:55 – 114:59/ 

Burmistrz J. Zakrzewski   /min. 115:02 – 117:20/ 

Radny A. Tokarz                /min. 117:30 – 117:52/ 

Burmistrz J. Zakrzewski   /min. 118:00 – 120:15/ 

Radny  W. Dominik           /min. 120:20 – 120:55/ 

Burmistrz J. Zakrzewski   /min. 120:55 – 122:43/ 
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 

głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było,  2 radnych wstrzymało się od 

głosu/..  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 294/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez 

Gminę Kłobuck./min. 174;56/ 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – przedstawił projekt uchwały.  

 

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

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

uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

/nie zgłoszono/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 19 radnych,  głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 297/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.13.  

Projekt 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”. ./min. 176;30/ 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o wprowadzenie autopoprawki polegającej na 

poprawie zapisy tytułu 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 analogiczną konsekwencją zapisu w § 1 i 

oraz w treści apelu w załączniku.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

wraz ze zgłoszonym wnioskiem przez Radnego W. Dominika w sprawie poprawy 
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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 analogiczną konsekwencją zapisu w § 1 oraz w 

treści apelu w załączniku.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag. 

  

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny A. Tokarz                /min. 180:09 – 180:47/ 

Radny W. Dominik            /min. 180:54 – 182:30/ 

Burmistrz J. Zakrzewski    /min. 182:35 – 184:59/ 

Zaproponował zmianę zapisu w treści Apelu  

Rada Miejska w Kłobucku zwraca się z apelem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa A. Adamczyka o 

podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia budowy obwodnicy Kłobucka do Programu Budowy Dróg  

Krajowych na lata 2014-2023  

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska   /min. 185:00 – 185:15/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                         /min. 185:45 – 186:22/ 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska   /min. 186:24 – 186:27/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                         /min. 186:29 – 186:37/ 

Radny W. Dominik                                  /min. 186:40 – 187:04/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                          /min. 187:06 – 187:57/ 

Radny W. Dominik                                   /min. 188:05 – 188:30/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                           /min. 188:31 – 189:49/ 

Zaproponował zmianę zapisu w treści tytułu uchwały  

W sprawie „ Apelu dotyczącego podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do Programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2013 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obwodnicy miasta Kłobuck w 

ciągu drogi krajowej nr 43  

 

Radny J. Soluch                       /min. 189:53 – 190:33/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                        /min. 190:37 – 191:26/ 

Radny J. Soluch                       /min. 191:31 – 191:45/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                         /min. 191:49 – 192:33/ 

Radna E. Kotkowska                               /min. 192:37 – 195:13/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                         /min. 195:21 – 197:24/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska    /min. 197:28 – 198:20/ 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg          /min. 198:23 – 199:50/ 

Radna E. Kotkowska                                    /min. 200:02 – 200:56/ 

Radny M. Woźniak                                       /min. 201:16 – 200:23/ 

Zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie wniosek 

radnego M. Wożniaka. 
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Za przyjęciem wniosku o zamknięciem dyskusji w tym temacie głosowało 8  

radnych,  9 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było 

Wniosek został odrzucony. 

 

Radny powiatu Kłobuckiego M. Zielonka           /min. 202:20 – 205:21/ 

Radny J. Kulej                                                           /min. 205:27 – 206:16/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska                /min. 206:18 – 206:50/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                                          /min. 207:03 – 209:02/ 

Radny A. Tokarz                   /min. 209:28 – 209:53/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                                          /min. 210:00 – 210:02/ 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska    /min. 210:22 – 210:24/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                                          /min. 210:24 – 210:42/ 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska   /min. 210:43 – 211:11/ 

Radny A. Nowak        /min. 211:18 – 211:56/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie „Apelu dotyczącego podjęcia działań 

mających na celu wprowadzenie do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 

2014-2023 zmierzających do wprowadzenia 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”głosowało 18  

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 298/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – ogłosiła przerwę w obradach od  

godziny 11:40 do 13:10 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska wznowiła obrady po przerwie 

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie „ Apelu w sprawie bezpłatnego korzystania z budowanego 

odcinka autostrady A1 Częstochowa -Pyrzowice”. ”/min. 0;17/ 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że 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.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag. 

  

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny W. Dominik     /min. 2:44 –  3:19/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego 

bezpłatnego korzystania z budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa -

Pyrzowice” głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 299/ XXX/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłobucku. /min. 4:13/ 

 

Kierownik Wydziału EA S. Piątkowska przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o zabranie głosu 

w dyskusji.  

 

Głos w dyskusji zabrali  

Radny W. Dominik     /min.  5:09 –   5:50/ 

Radca Prawny T. Głębocki            /min. 13:59 – 15:40/ 

Radny J. Soluch                               /min. 15:51 – 16:22/ 

Radny W. Dominik    /min. 16:30 – 16:43/ 

Radca Prawny T. Głębocki            /min. 16:53 – 21:22/ 

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w 

Kłobucku głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała 

się od głosu/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 300/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku. /min. 22:15/ 

 

Kierownik Wydziału EA S. Piątkowska przedstawiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

 

Radny W. Dominik                  /min. 23:00 – 25:01/ 

Radca Prawny T. Głębocki     /min. 25:10 – 29:01/ 

Radny A. Tokarz                      /min. 29:11 – 29:50/ 

Radca Prawny T. Głębocki     /min. 29:55 – 31:35/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Gminnemu w 

Kłobucku głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała 

się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 301/ XXXI/ 2017 z dnia 16.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.17.  

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. /min. 32:30/ 

 

Kierownik Wydziału EA S. Piątkowska przedstawiła projekt uchwały. 

Radca Prawny T. Głębocki  przedstawił prawne objaśnienie do uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

 

Radny W. Dominik        /min. 39:09 – 39:50/ 
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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 20 radnych,  

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 302/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.18. 

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. /min. 40:54/ 

 

Kierownik Wydziału EA S. Piątkowska przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny W. Dominik     /min. 42:14 – 42:46/ 

Radca Prawny T. Głębocki                        /min. 43:25 – 44:32/ 

Radny W. Dominik     /min. 44:35 – 44:39/ 

Radca Prawny T. Głębocki                        /min. 44:39 – 45:08/ 

 

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 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 303/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  
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Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne nie 

będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. . /min. 46:15/ 

 

 Dyrektor CEA J. Krakowian - przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag  

/nie zgłoszono/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły 

publicznej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 304/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.20.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej  

w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystywania. /min. 48:30/ 

 

Dyrektor CEA J. Krakowian  - przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

/nie zgłoszono/  
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Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie 

niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 305/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.21.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu dróg powiatowych. /min. 50:47/ 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska  przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny W. Dominik     /min. 52:58 – 53:18/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                            /min. 54:00 – 54:35/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego 

prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych głosowało 16  

radnych, 2 radnych głosowało przeciwko,  2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 306/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.22.  

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2017 

na terenie Gminy Kłobuck. /min. 55:32/ 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska zgłosiła autopoprawkę polegająca na 

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

„dziennie” przedstawiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny W. Dominik     /min. 57:00 – 57:32/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz 

wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck głosowało 20 radnych,   

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 307/ XXXI/ 2017 z dnia 16.03.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.23.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie 

miejscowości Łobodno – ul. Księżycowa. . /min. 58:20/ 

 

Burmistrz J. Zakrzewski  przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

/ nie zgłoszono uwag/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

położonej na terenie miejscowości Łobodno – ul. Księżycowa głosowało 20 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 308/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.24.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie 

miejscowości Łobodno – ul. Białej Okszy. /min. 60:15/ 

 

Burmistrz J. Zakrzewski  przedstawił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

/ nie zgłoszono uwag/ 

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

położonej na terenie miejscowości Łobodno – ul. Białej Okszy głosowało 20 radnych 

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 309/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.25.  

Projekt 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). 

/min. 61:23/ 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - zgłosiła autopoprawkę dotyczącą poprawy 

nazwy uchwały i daty na zapis Uchwała Nr… Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia: 

przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

 

Radny  T. Wałęga                                             /min. 63:43 – 64:12/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska        /min. 64:13 – 64:34/ 

Burmistrz J. Zakrzewski          /min. 64:40 – 64:59/ 

Radny  A. Tokarz                                             /min. 65:01 – 65:30/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska       /min.  64:31 – 66:20/ 

Radny  A. Tokarz                                             /min. 66:21 – 66:41/ 

Radny  W. Dominik                                        /min. 66:45 – 67:52/ 

Radca Prawny T. Głębocki                             /min. 67:57- 71:04/ 
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Za przyjęciem 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) głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie 

było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 310/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.26.  

Projekt 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).  
/min. 72:00 / 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska -  zgłosiła autopoprawkę dotyczącą poprawy 

nazwy uchwały i daty na zapis Uchwała Nr… Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia:  

przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

Głos w dyskusji zabrali:  

Radna D. Kasprzyk      /min. 73:44- 73:53/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 73:54- 74:09/ 

Radna D. Kasprzyk      /min. 74:09- 74:16/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 74:16- 74:24/ 

Radna D. Kasprzyk      /min. 74:24- 74:29/ 

 

Za przyjęciem 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) głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 311/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.27.  

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

użytkownika wieczystego. 
/min. 75:10 / 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  zgłosiła autopoprawkę dotyczącą poprawy 

nazwy uchwały i daty na zapis: Uchwała Nr… Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia: 

przedstawiła projekt uchwały. 



 30 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag. 

  

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny T. Wałęga      /min. 77:07- 77:18/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 77:22- 74:41/ 

Radny T. Wałęga      /min. 77:44- 74:47/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 77:47- 78:04/ 

Radny T. Wałęga      /min. 78:05- 78:13/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 78:14- 78:48/ 

Radny A. Tokarz     /min. 78:56- 79:45/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 79:45- 81:30/ 

Radna D. Kasprzyk                                     /min. 81:31- 81:56/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 81:58- 82:20/ 

Radca Prawny T. Głębocki                         /min. 82:28- 84:05/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego głosowało 19  

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 312/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.28.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie  

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

dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 
/min. 84:55 / 

 

/Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  zgłosiła autopoprawkę dotyczącą poprawy 

nazwy uchwały i daty na zapis: Uchwała Nr… Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

oraz w podstawie prawnej w miejsce zapisu art. 31 ust 2 pkt 6 wprowadzenie zapisu 

art. 13 ust. 1, przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag. 

  

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny W. Dominik                                 /min. 87:28- 88:26/ 

Radca Prawny T. Głębocki                    /min. 88:35- 91:04/ 

 

Za przyjęciem 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 głosowało 18 radnych,  

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 313/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.29.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
/min. 92:00 / 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   zgłosiła autopoprawkę dotyczącą poprawy 

nazwy uchwały i daty na zapis Uchwała Nr… Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia:  

przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag. 

/ nie zgłoszono uwag/  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 314/ XXXI/ 2017 z dnia16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.30.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowych, położonych w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck. 
/min. 95:00 / 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  - zgłosiła autopoprawkę dotyczącą poprawy 

nazwy uchwały i daty na zapis Uchwała Nr… Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia:   
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przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

Radna E. Kotkowska -      /min. 96:57:- 97:10/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska    /min. 97:11:- 98:16/ 

Radny E. Kotkowska -      /min. 98:20:- 98:29/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska    /min. 98:30:- 99:06/ 

Radny A. Tokarz        /min. 99:10:- 99:47/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska    /min. 99:48:- 100:25/ 

Radny A. Tokarz       /min.100:26:- 100:36/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 100:37:- 100:40/ 

Radny A. Tokarz       /min.100:42:- 100:47/ 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska   /min. 100:49:- 101:04/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck 

głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.    

Uchwała została podjęta i nosi Nr 315/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.31.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 

położonych w Gminie Kłobuck, obręb Przybyłów. 
/min. 101:44 / 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  -  zgłosiła autopoprawkę dotyczącą 

poprawy nazwy uchwały i daty na zapis: Uchwała Nr… Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia: przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik-

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag. 
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Głos w dyskusji zabrali:  

Radna D. Kasprzyk                         /min. 103:14:- 105:06/ 

Radny U. Bugaj     /min. 105:11:- 105:35/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Kłobuck, obręb Przybyłów 

głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.    

Uchwała została podjęta i nosi Nr 316/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.32.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 12 lipca 20016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla 

rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny –Karta Dużej Rodziny”./min. 106:24 / 
 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska  przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag  

/ nie zgłoszono uwag/  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lipca 20016r. w sprawie wprowadzenia na terenie 

Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny 

–Karta Dużej Rodziny głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 317/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.33.  

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck./min. 108:21/ 

 

Sekretarz M. Kasprzak   - przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny A. Tokarz                             /min. 111:11- 111:55/ 

Sekretarz M. Kasprzak                                  /min. 112:01- 112:19/ 

Radny A. Tokarz                            /min. 112:23- 112:49/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                              /min. 112:49- 113:57/ 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska  /min. 114:00- 114:08/ 

Radny A. Tokarz                            /min. 114:10- 114:30/ 

Radca Prawny T. Głębocki     /min. 114:33- 115:06/ 

Radny A. Tokarz                            /min. 115:07- 115:17/ 

Radca Prawny T. Głębocki     /min. 115:17- 115:28/ 

Radny A. Tokarz                            /min. 115:29- 115:30/ 

Radny W. Dominik       /min. 115:34- 116:56/ 

Sekretarz M. Kasprzak                                  /min. 116:59- 118:10/ 

Radca Prawny T. Głębocki     /min. 118:30- 120:32/ 

Radny T. Wałęga                                                     /min. 120:39- 122:45/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                                         /min. 122:47- 124:01/ 

Sekretarz M. Kasprzak                                  /min. 124:03- 126:17/ 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg    /min. 126:19- 127:05/ 

Radca Prawny T. Głębocki     /min. 127:10- 128:00/ 

Radny W. Dominik       /min. 128:08- 128:55/ 

Radca Prawny T. Głębocki     /min. 129:03- 130:24/ 

Radny J. Soluch       /min. 130:37- 131:28/ 

Radca Prawny T. Głębocki     /min. 131:32- 132:40/ 

Radny A. Nowak       /min. 132:44- 132:46/ 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska /min. 132:47- 133:12/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck głosowało 19 radnych 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 318/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.34.  

Projekt 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 2017r. /min. 134:05/ 

 

Sekretarz M. Kasprzak  - zgłosiła autopoprawkę dotycząca zastąpienia w podstawie 

prawnej słowa oraz na wyraz w związku, przedstawiła projekt uchwały. 
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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/. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny A. Tokarz     /min. 138:26- 138:34/ 

Burmistrz J. Zakrzewski -    /min. 138:38- 138:59/ 

 

Za przyjęciem 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 2017r 

głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 319/ XXXI/ 2017 z dnia 16.05.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.35.  

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017” za 

rok 2016. /min. 152:21/ 

 /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w 

zakładce Sprawozdania.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska- poinformowała, że sprawozdanie z realizacji 

„Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017” za rok 2016 zostało 

szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Edukacji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny A. Tokarz     /min. 153:20- 153:34/ 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska   /min. 153:41- 153:49/ 

Radny A. Tokarz     /min. 153:50- 153:55/ 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska   /min. 153:56- 153:57/ 

Radny A. Tokarz     /min. 153:57- 153:59/ 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska   /min. 154:00- 154:03/ 

Radny A. Tokarz     /min. 153:04- 154:17/ 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska   /min. 154:18- 154:43/ 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte  
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Pkt.36.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 ./ min. 155:06/ 
 /ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce 

Sprawozdania. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte  
 

Pkt.37.  

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami   

pozarządowymi za 2016 r. / min. 155:40/ /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/   w zakładce Sprawozdania. 
  

Sekretarz M. Kasprzak – przedstawiła sprawozdanie  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Głos w dyskusji zabrali:  

Radny A. Tokarz     /min. 153:20- 157:57/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                            /min. 158:05- 159:03/ 

Radny A. Tokarz               /min. 159:06- 159:15/ 

Radny Wożniak Mateusz               /min. 159:22- 160:18/ 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 
 

Pkt.38.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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.  
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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 
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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 
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mieszkańców zapewnił, że właściciele posesji, wzdłuż których będzie realizowana 

inwestycja zostaną pisemnie powiadomieni o terminie zebrania.  

 

Pkt.39.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny W. Dominik – przytoczył zapis art. 225 § 1 „nikt nie może być narażony na 

jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z 

powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Organy Państwowe, organy 

samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy administracji 

społecznych są obowiązania przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom 

ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczenia informacji do 

publikacji o znamionach skarg i wniosków. Doskonale rozumie burmistrza, że broni 

pracownika, ale obrona nie powinna polegać na ataku skarżącego. Poprosił, aby takie 

rzeczy były rozpatrywane merytorycznie nawet, jeśli się na koniec nie zgadzamy 

należy to zrobić tak, aby nikt nie poczuł się źle z tego powodu, a szczególnie osoba 

wnosząca skargę.  

 

Pkt.40.  

Sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o następujących 

sprawach: 

 

- poinformowała, że w dniu 22.03.2017r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego 

  skarga na działalność Burmistrza Kłobucka. Zaproponowała przekazanie 

  skargi celem rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej.  

Rada Miejska zdecydowała, że skarga zostanie skierowana do Komisji Rewizyjnej 

celem rozpatrzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – poprosił o zagwarantowanie 

pomocy prawnej przy rozpatrywaniu skargi. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - zadeklarowała, że dołoży wszelkich 

starań, aby Komisja Rewizyjna otrzymała pomoc prawną. 

 

- poinformowała, że w dniu 21.04.2017r. wpłynęło na ręce Przewodniczącej  

  Rady Miejskiej w Kłobucku pismo Firmy SCHULTZ SEATING POLAND 

  Sp.z o.o. Kłobuck celem odczytania na najbliższej sesji Rady Miejskiej  

  w Kłobucku opinii prawnej Kancelarii Dawid $ Partnerzy Adwokaci  

  i Radcowie Prawni zawierającej stanowisko w postępowaniu przed Sądem 

  Pracy, a Panem Aleksandrem Tokarzem. Odczytała powyższe pismo 
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Radny A. Tokarz – zapytał, dlaczego nie został poinformowany o piśmie, aby miał 

możliwość przygotowania odpowiedź. Odpowiedź przygotuje na kolejne 

posiedzenie sesji. Zwróci się o ksero w/w pisma, które przekaże do konsultacji do 

swojej Kancelarii prawnej. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu zostało 

skierowane do Prokuratury przez Kancelarię prawną, która go reprezentuje, pismo 

powiadamiające o składaniu wątpliwych zeznań. Ta sprawa ma dalszy ciąg. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - odczytała zawiadomienie o 

wszczęciu postępowania nadzorczego, które wpłynęło ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Nadzoru Prawnego w dniu 12.04.2017r. w 

sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 284/XXX/2017 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 21 marca 2017r. 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. 

 

- poinformowała, że przez Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonania 

  Orzeczeń i Probacji w Warszawie przekazane zostało według właściwości pismo 

  Pani Z. Makles z dnia 21 marca 2017r. w części dotyczącej działalności Urzędu  

  Miasta w Kłobucku (Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku).   

 Odczytała treść przesłanego pisma do Ministerstwo Sprawiedliwości Departament  

 Wykonania Orzeczeń i Probacji w Warszawie. 

  Jest to skarga na działalność Dyrektora ZDiGK. 

 

Rada Miejska zdecydowała, że skargę będzie rozpatrywała Komisja 

Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

/Za skierowaniem skargi do Komisji Zagospodarowania głosowało 8 radnych, 7 radnych 

głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.   

 

Radca Prawny T. Głębocki –poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości 

oczekuje odpowiedzi i poinformowania o sposobie załatwienia tej sprawy. Pismo 

powinno być rozpatrzone starannie i w należyty sposób we właściwym trybie przez 

właściwy organ. W piśmie jest jeden element, który ma charakter skargowy, czyli to, 

że w tej chwili jest jakiś stosunek prawny na podstawie, którego Zarząd Dróg i 

Gospodarki Komunalnej pobiera od tej Pani pieniądze, mimo, że do tej pory nie ma 

umowy na piśmie, jaki były w poprzednich latach, co roku zawierane. Ten zarzut, 

wymaga odniesienia się przez Pana Dyrektora ZDiGK. Drugi element dot. egzekucji 

komorniczej, więc dobrze byłoby, aby Dyrektor ZDiGK odniósł się do tego 

kompleksowo, ponieważ jeśli jest wyrok zaoczny widocznie Sąd uznał, że były 

przesłanki do wydania takiego wyroku. Obowiązkiem każdego organu jest 
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wykonywanie orzeczeń prawomocnych w tym tytułów wykonawczych nadanych 

przez Sąd.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska -  poinformowała, że do Biura Rady  

    wpłynęło w dniu 24.03.2017r. z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie  

    zawiadomienie, że zostało wszczęte śledztwo pod sygnaturą PR 2 Ds 80.2017 w  

    sprawie zaistniałego w dniu 01.08.2016r. w Kłobucku niedopełnienia obowiązków  

    służbowych przez Burmistrza Kłobucka poprzez zawarcie aneksu nr 1/2016 do  

    umowy nr 327/GOR/X/2015 z dnia 02.10.2015r. zawartej pomiędzy PZOM  

    STRACH Sp.z o.o. Sp.K. w Konopiskach czym działał na szkodę interesu  

    publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk. 

- wpłynęła uchwała Rady Gminy Kobiór z dnia 30 marca 2017r. w sprawie podjęcia 

   przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę powietrza w 

   Polsce. Treść apelu stanowi załącznik do tej uchwały. Odczytała treść apelu. 

 - wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Kluczborka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie 

   sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz  

   wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego  

   wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości 

   wprowadzenia dwukadecyjności liczonej wstecz. 

 - wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie  

   poparcia uchwały Nr XXIV/187/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 

   24.11.2016 r. dotyczącej przywrócenia granic Gminy Dobrzeń Wielki do stanu  

   sprzed 1 stycznia 2017r.  

- odczytała pismo mieszkańca Kłobucka z dnia 24.04.2017r. z prośbą o ustawienie 

   znaku drogowego zakazu B-39 z ograniczeniem postoju do 60 minut oraz znaku T- 

   29 dla osób niepełnosprawnych. W załączeniu szkic istniejącego parkingu przy ul.  

   Harcerskiej w Kłobucku. Odrębny egzemplarz pisma został przekazany do ZDiGK. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski zaprosił na jutrzejszy turniej szkolno – przedszkolny, który 

odbędzie się na OSiR-ze.  

 

 

Pkt.41.  

Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1650 zamknęła obrady 

XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  

 

Protokołowała: 

M. Wrona.  

 
 


