
Projekt 

 

PP  RR  OO  TT  OO  KK  ÓÓ  ŁŁ  

  

 

 

Z 

XXXXXXIIII  SSEESSJJII  

RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  

W KŁOBUCKU 
 

 

OODDBBYYTTEEJJ  

W DNIU 27 CZERWCA 2017r. 

w sali gimnastycznej  

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku 

 

 

 



Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

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

  2. Zmiany w porządku obrad.  

  3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji z dnia 16.05.2017r.  
       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

       w BIP bip.gminaklobuck.pl /> Rada Miejska, > Sesje, > projekty protokołów z sesji , 

       - projekt protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu  16 maja 2017r.  

  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 na Dyrektora Zarządu Dróg i   

      Gospodarki Komunalnej w Kłobucku złożonej w dniu 10 kwietnia 2017r. 

      (OR.1510.1.04.2017, RM.1511.03.2017) - ok. godz. 11:00 

  8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 22 marca 2017r.  

      na działalność Burmistrza Kłobucka – Jerzego Zakrzewskiego  

      (OR.1510.1.03.2017, RM.1511.02.2017) - ok. godz. 11:15  

  9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 

      sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z   

       tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

      Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

       Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.  

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVII/2016 Rady Miejskiej w 

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

      finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck. 

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

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zezwoleń od podatku od    

       nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych 

       inwestycji na terenie Gminy Kłobuck. 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w  

      Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od  

      nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych  

      miejsc pracy zmienionej Uchwałą Nr 42/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z  

      dnia 23 marca 2015r.  

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w 

       Żłobku Gminnym w Kłobucku. 

18. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi Żłobka Gminnego w  

      Kłobucku. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie     

      miejscowości Biała. 

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

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części  

      nieruchomości na okres 3 lat na rzecz, dotychczasowego dzierżawcy. 

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


22. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. wyników kontroli  

      wydatków w zakresie zużycia nośników energii w MOK, OSiR, ZDiGK za lata  

      2014-2016. 

23. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. wyników kontroli  

      załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza  

      Kłobucka za lata 2014-2016. 

24. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kłobucku na  

       II półrocze 2016r.  

25. Interpelacje i zapytania radnych. 

26. Wolne wnioski i oświadczenia. 

27. Sprawy różne. 

28. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pkt. 1.  

Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła 

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

zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec 

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

podejmowanie prawomocnych uchwał.  

 

Pkt.2.  

Zmiany w porządku obrad.  

 

Za przyjęciem porządku obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku głosowało 20 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt.3.  

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji z dnia 16.05.2017r.  
projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  

bip.gminaklobuck.pl /> Rada Miejska, > Sesje, > projekty protokołów z sesji - projekt protokołu z XXXI 

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 16 maja 2017r.  

 

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

20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół został przyjęty. 

 

Pkt.4.  

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. /min. 4:44/ 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o bieżących sprawach Gminy 

/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/.  

 

Radny A. Sękiewicz – poruszył następujące sprawy: 

- poprosił o więcej informacji odnośnie istniejących problemów związanych z  

  rozpoczęciem planowanego III etapu budowy ul. Długosza w Kłobucku. 

- zapytał, czy w tym roku zostaną rozpoczęte prace związane z remontem kapliczek.  

  Przypomniał, że w budżecie została na ten cel przeznaczona kwota 20.000,00zł. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski -  w kwestii ul. Długosza w Kłobucku odpowiedział, że był 

problem z wyłonieniem oferenta. Niemniej jednak w dniu wczorajszym udało się 

zawrzeć porozumienie z wykonawcą i umowa zostanie podpisana z początkiem 

miesiąca lipca 2017r. Z uwagi, że zapisy dotyczące przetargu nie zostały zmienione, 

więc przy negocjacjach cenowych nie może ulec zmianie termin ustalony w 

przetargu. Wykonawca zostanie wyłoniony w innym trybie. W miesiącu wrześniu 

planowane jest złożenie projektu do Programu tzw. Schetynówek. W odniesieniu do 

remontu kapliczek odpowiedział, że w związku z przekazaniem uwagi na 

przekazanie kapliczek gminie, obecnie zakończono procedurę przekazania tego 

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


zadania ZDiGK. Procesem remontu zajmie się ZDiGK po wcześniejszych 

uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków zakresu remontów w celu 

przygotowania kosztorysów, aby móc w formie zapytania ofertowego przystąpić do 

wykonania niezbędnych prac remontowych. Dodał, że zabezpieczona kwota w 

budżecie może wystarczy na remont jednej kapliczki.  

 

Radny M. Woźniak – w nawiązaniu do dokumentacji projektowo- kosztowej ul. 

Strażackiej w Białej zapytał, czy z uwagi na zaistniały problem został podpisany już 

aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej i czy do 12 

lipca z mieszkańcami Białej zostanie zorganizowane spotkanie.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że został podpisany aneks do umowy 

przedłużający termin realizacji projektu I etapu do dnia 12.07.2017r. Termin 

wykonania całości zamówienia nie został zmieniony, który zgodnie z podpisaną 

umową został ustalony na dzień 29.09.2017r. Wyjaśnił, że fakt złożenia przez firmę 

aneksu nie oznacza, że musi być on podpisany od ręki, gdyż zachodzi konieczność 

jego przeanalizowania i sprawdzenia czy została zachowana przez firmę staranność 

wyceny dodatkowych kosztów jakie musiałaby ponieść gmina. Niemniej jednak 

aneks nie koliduje ze złożeniem wniosku do PROW i innymi działaniami. Natomiast, 

jeśli będziemy już w posiadaniu rozwiązania technicznego w kwestii  odwodnienia 

mieszkańcy ul. Strażackiej w Białej  zostaną powiadomieni o terminie spotkania.   

 

Radny M. Woźniak - zapytał, z jaką kwotą został podpisany aneks do umowy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że aneksem został przedłużony termin 

realizacji I etapu z uwagi na konieczność uzyskania ponownych niezbędnych 

opracowań. Natomiast kwestie finansowe zostały odłożone do czasu przedstawienia 

przez firmę faktycznych wyliczeń poniesionych kosztów zmiany operatów wodno 

prawnych. 

 

Radny J. Kulej – zapytał, czy z uwagi, że żadna firma nie podjęła się wykonania 

projektu połączenia drogowego ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską rozważana jest 

możliwość zlecenia wykonania zadania z wolnej ręki.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że istnieje poważny problem jeżeli chodzi o 

projekty drogowe, ponieważ to, co udaje się wynegocjować musi opierać się na 

realiach finansowych i tym, co mamy w budżecie. Póki, co projekty, które udało się 

wynegocjować przykład ul. Pogodnej czy ul. Długosza mieszczą się w 

zaplanowanych kwotach w budżecie. Zaznaczył, że inaczej prowadzone są rozmowy 

z wykonawcą po przedstawieniu uwarunkowań, ponieważ sam przetarg jest suchym 

elementem. Natomiast w przypadku planowanego dofinansowania zadania trudno 

jest znaleźć firmę, która podejmie się ryzyka związanego z przekroczeniem terminu i 

naliczenia kar. Propozycja wykonania projektu zadania drogowego połączenia ul. 

Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza została przekazana do rozważenia firmie, która 

podjęła się realizacji zadania ul. Długosza. Ponadto nadal będą czynione starania w 

znalezieniu wykonawcy tego zadania tym bardziej, że na ten cel są przeznaczone 



środki osiedlowe i środki, jakie zostały zaplanowane do dofinansowania tego 

projektu, więc może uda się wyłonić wykonawcę w tym trybie.  

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy znane jest żądani Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach, która wezwała inwestora do uzupełnienia wyjaśnienia 

informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko polegającego na 

modernizacji istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Kłobucku ul. Pogodna.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że istnieje możliwość zapoznania się 

przesłaną dokumentacją w Wydziale GOR. 

 

Radny W. Dominik – zapytał, jak wyglądają procedury związane z pozyskiwaniem 

środków zewnętrznych wspomagających realizację min. zadania przebudowy ul. 

Łąkowej, ul. Olszowiec czy modernizacją szkoły w Białej i  budynku Urzędu 

Miejskiego Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że z uwagi, że zmieniły się przepisy 

dotyczące warunków technicznych w tzw. Schetynówki wniosek dot. zadania  

„ Przebudowa ul. Łąkowej” został odrzucony, ponieważ chodniki nie spełniały 

wymaganych parametrów. Natomiast w pozostałych przypadkach nie ma żadnego 

zagrożenia w pozyskaniu dofinansowania. W kwestii zadania przebudowy ul. 

Olszowiec umowa na dofinansowanie została podpisana już w ubr. Natomiast w 

przypadku projektów z RPO tzw. RIT takich jak termomodernizacja budynku szkoły 

w Białej i budynku Urzędu Miejskiego trwają procedury sprawdzające. Obecnie 

czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na wymianę oświetlenia.   

 

Pkt. 5.  

Zapytania do zaproszonych gości. 

 

Sołtys z Brody Malina A. Świąć – poprosiła starostę o pomoc w wstrzymaniu 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej wytwórni mas 

bitumicznych w Kłobucku ul. Pogodna.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Katowicach ma uwagi do raportu oddziaływania na środowisko przedstawionego 

przez firmę, więc raport nie spełnia wymogów. Uważa, że należy poczekać na 

rozstrzygnięcie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.  

 

Starosta H. Kiepura – odpowiedział, że gmina decyduje jakie inwestycje na terenie 

gminy mogą być realizowane, co określa plan zagospodarowania przestrzennego  

albo decyzje burmistrza o warunkach zabudowy. Natomiast, jeśli przez inwestora 

zostaną spełnione wszystkie warunki określone ustawą prawo budowlane przez 

starostę musi być wydane zezwolenie na budowę lub przyjęte zgłoszenie. W 

przypadku wydania negatywnej decyzji inwestorowi przysługuje odwołanie do 

wojewody.  

 



Radny M. Woźniak – w nawiązaniu do wykonanego projektu budowy chodnika 

przy ul. Jasnogórskiej w Białej. Zapytał, jakie zostały podjęte ustalenia w kierunku 

wspólnej realizacji tego zadania, aby z uwagi na ważność projektu w przyszłym roku 

została wybudowana część chodnika.  

 

Starosta H. Kiepura – przyznał, że temat był wielokrotnie omawiany na sesji. Z 

uwagi, że nie był to tylko jeden projekt, gdyż był również opracowywany projekt na 

Borowiankę. W uzgodnieniu z Burmistrzem została podjęta decyzja budowy 

chodnika w Borowiance, projekt uległ zmianie i będzie realizowany etapami 

Natomiast na terenie gminy wspólnie ustalana jest kolejność realizowanych 

inwestycji.  

 

Radny A. Nowak – zapytał, czy szpital w Kłobucku został umieszczony na liście 

szpitali będących w sieci. 

 

Starosta H. Kiepura - przypomniał, że w połowie ubr. pojawił się pierwszy projekt 

reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, w którym nie było ujętych szpitali 

powiatowych. Powiat Kłobucki jako jeden z pierwszych rad powiatu już we 

wrześniu podjął stanowisko zdecydowanie się temu sprzeciwiające. Z uwagi na 

duży sprzeciw w całym kraju w kolejnych projektach zaczęło się to mocno zmieniać i 

w ostatnim projekcie zostały ujęte w sieci dwa nasze szpitale powiatowe. Oficjalna 

lista zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym po godzinie 16:00. Umieszczenie 

decyzją Ministra szpitala w sieci pozwoli na jego jednoroczne finansowanie ze 

środków NFZ, które będzie na poziomie około 80% wykonanego kontraktu z 2015r. 

  

Radny A. Tokarz – podziękował Staroście za udostępnienie informacji publicznej w 

zakresie kompletnej pełnej dokumentacji dotyczącej pozwoleń na budowę dwóch 

obiektów budowlanych. Zaznaczył, że z podobnym wnioskiem wystąpił do Urzędu 

Miejskiego w tym przypadku do chwili obecnej trwa wymiana korespondencji. 

W imieniu mieszkańców zapytał, kiedy zostaną namalowane pasy wyznaczające 

przejście dla pieszych na ul. 11 Listopada w Kłobucku.  

  

Starosta H. Kiepura – poinformował, że udzielenie informacji publicznej jest 

obowiązkiem nałożonym ustawą. W kwestii poprawy bezpieczeństwa poprzez 

odnowienie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych odpowiedział, że została 

już podpisana umowa z wykonawcą i zostaną rozpoczęte prace uzupełniające 

brakujące oznakowania poziome na ul. 11 Listopada. 

 

Radna B. Błaszczykowska – zapytała, na kiedy został zaplanowany remont ul.  

3 Maja w Kłobucku. 

 

Starosta H. Kiepura – przypomniał, że ul. 3 Maja w Kłobucku nie jest drogą gminną 

ani powiatową jest drogą wojewódzką objętą projektem. Starostwo na podstawie 

umowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg utrzymuje jedynie bieżące utrzymanie 

drogi. Przez ostatnie 3 lata przez starostwo i samorządy naszego powiatu 

prowadzone były starania w celu opracowania potrzebnej dokumentacji w tej kwestii 

odbyło się wiele spotkań. Została opracowana dokumentacja na wszystkie trzy drogi 



wojewódzkie przebiegające przez Powiat Kłobucki, które zostały złożone z końcem 

grudnia do konkursu w ramach RPO. Na dzień dzisiejszy z uwagi na trwającą 

procedurę odwoławczą najwyżej została oceniona na V miejscu droga wojewódzka 

Nr 491 relacji Częstochowa Kamyk, Biała, Miedzno, Popów.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – podziękował za wykonanie wjazdu na teren 

szpitala i wyznaczenie dodatkowych miejsc do parkowania. Poprosił o wykonanie 

odcinka chodnika przy stołówce szpitala oraz modernizację parkingu. Poparł prośbę 

pani sołtys z Brody Malina.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował, że wspólnie z Dyrektorem ZOZ podjęte 

zostały pewne ustalenia, że w granicach własnościowych gminy po zakończeniu 

prac po stronie Starostwa przez gminę zostanie wykonany parking oraz chodnik. Na 

dzień dzisiejszy został już wykonany odcinek chodnika od strony Starostwa.  

W nawiązaniu do wypowiedzi radnego A. Tokarza wyjaśnił, że informacja 

publiczna, o jaką zwrócił się do Starostwa nie jest taką samą, o jaką zwrócił się do 

gminy.  

 

Radny Z. Bełtowski – podziękował Burmistrzowi i Staroście za modernizację drogi 

relacji Biała – Szalejka. W nawiązaniu do ul. Strażackiej i ul. Jasnogórskiej w Białej 

zwrócił uwagę, aby projektant przystępując do projektowania miał już uzgodnione 

wszystkie zjazdy z ewidencją gruntów po to, aby wykonawca mógł przystąpić do 

robót zgodnie z projektem i uniknąć sytuacji, że w projekcie nie są ujęte wszystkie 

zjazdy na działki mieszkaniowe, rolne i budowlane. Uważa, że projektant bez żadnej 

konsultacji nie powinien sam decydować o naniesieni pewnych spraw.  

 

Starosta H. Kiepura – odpowiedział, że wiemy z praktyki, że nie ma modelu 

idealnego. Przytoczył przykład drogi relacji Kalej – Szalejka, gdzie mimo wcześniej 

przeprowadzonych badań zachodziła konieczność zmiany projektu i ponowne 

wystąpienie do Wojewody o zwiększenie kosztów. Dlatego też na większych 

inwestycjach, co tydzień organizowane są rady budowy, aby zaistniałe problemy 

były rozwiązywane bezkonfliktowo.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że gospodarzem dróg powiatowych jest 

Starosta i on jest gospodarzem projektu i ma największy wpływ na projektanta, co 

nie znaczy, że gmina nie ma możliwości wnoszenia uwag. W kwestii zjazdów z ul. 

Strażackiej w Białej odpowiedział, że istnieje zapis, który daje możliwość 

przesunięcia zjazdu w trakcie realizacji. Spotkanie z mieszkańcami jest planowane, 

dlatego aby tego nie robić w trakcie realizacji tylko, aby te zjazdy były już naniesione 

w projekcie. Natomiast, jeśli będzie zachodziła konieczność przesunięcia czy 

przeniesienia zjazdu z uwagi na wewnętrzną zmianę działki taka możliwość będzie 

istniała, ponieważ na etapie projektowania budowy ul. Strażackiej będą nanoszone 

zjazdy nawet te jeszcze nie istniejące.  

 

Sołtys Rybno W. Płuska - podziękował Staroście za rozpoczęcie budowy drogi od 

Hutki do Kłobucka. Zaznaczył, że została rozpoczęta jednocześnie budowa całego 

odcinka drogi. Zapytał, czy w celu uniknięcia utrudnień związanych z dojazdem do 



Kłobucka istniałaby możliwość dwuetapowego wykonania drogi od Hutki do kolejki 

tak, aby mieszkańcy z Hutki i Rybno mieli możliwość objazdu przez Zakrzew.  

 

Starosta H. Kiepura – odpowiedział, że zawsze są utrudnienia przy inwestycjach 

drogowych i jeszcze będą okresy, kiedy droga będzie na kilkanaście godzin 

wyłączana z ruchu drogowego. Natomiast na dzień dzisiejszy został wytyczony 

oficjalny objazd przez miejscowość Rybno, dodatkowo informacja o prowadzonej 

inwestycji umieszczona została z dużym wyprzedzeniem. Ponadto istnieją dwa 

objazdy zwyczajowe, o których wiedzą mieszkańcy miejscowi, a które w 

porozumieniu ze Starostwem wykonawca wywiózł materiałem budowlanym, a 

których nie można oficjalnie oznakować.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że jest to wspólna inwestycja w dniu 

dzisiejszym z budżetu gminy zostaną przesunięte środki na realizację tej inwestycji 

w kwocie 700.000,00zł.  

 

Sołtys Łobodna B. Ziętal – w imieniu mieszkańców Łobodna poprosił o informację 

odnośnie wstrzymania planowanej przebudowy dróg wojewódzkich DK 491 i 

DK492.  

 

Starosta H. Kiepura – poinformował, że to, co należało do samorządów naszego 

powiatu zostało zrobione, gdyż doprowadzono do wydania decyzji województwa 

śląskiego do profesjonalnego przygotowania projektów na przebudowę dróg 

wojewódzkich. Uważa, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie po to poniósł 

wielomilionowe nakłady na dokumentację, aby leżały na półce. Ponadto Łobodno 

jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, że droga wojewódzka, która przebiega przez tą 

miejscowość jest na V miejscu i ma realne szanse w najbliższej przyszłości do 

zakwalifikowania się do przebudowy. Zaznaczył, że po zakończeniu opracowania 

dokumentacji projektowej wszelkie uzgodnienia odbywały się poza udziałem 

Starostwa i Gminy Kłobuck. Projekty były oceniane przez Komisję Oceny Projektów,  

a ostateczną decyduję podejmuje Zarząd Województwa. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że w temacie drogi DK491, która ma realne 

szanse do zakwalifikowania jej do przebudowy została przeprowadzona rozmowa z 

Dyrektorem Z. Taborem podczas, której zasugerował dyrektorowi, że jeżeli nie 

doszłoby do całkowitych realizacji tej inwestycji należy przeanalizować możliwość 

przebudowy skrzyżowań, które są najbardziej newralgicznymi punktami 

powodującymi najwięcej kolizji drogowych. Przytoczył przykład skrzyżowania ul. 

Sienkiewicza z ul. Strażacką w Łobodnie czy ul. Niemczyka z ul. Brzeźnicką.  

Zaznaczył, że w przypadku gdyby przebudowa drogi Nr 491 nie została 

zrealizowana to nie znaczy, że skrzyżowania nie zostaną przebudowane w ramach 

zadań własnych województwa. Uważa, że dopóki nie będzie ostatecznej decyzji  

zawsze należy mieć nadzieję, że przynajmniej jedna inwestycja dojdzie do skutku. 

 

 Starosta H. Kiepura – przedstawił najważniejsze inwestycje realizowane przez  

 Powiat Kłobucki przy współudziale Gminy Kłobuck.  

 



Członek Zarządu K. Nowak – w odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego W. 

Dominika na poprzedniej sesji odnośnie poniesionych kosztów związanych z 

remontem dróg powiatowych odpowiedział, że w sumie na zadania została 

wydatkowana kwota 239.000,00zł. Natomiast na drogi wojewódzkie były koszty 

rzędu miliona złotych. W kwestii modernizacji linii PKP przebiegającej przez nasz 

powiat i Kłobuck przypomniał, że w założeniach przed projektowych była sugestia 

zlikwidowania i rozebrania peronów na całym odcinku od Herb Nowych do 

Inowrocławia. Z uwagi na opracowywane studium rezultatów opracowanego 

studium wykonalności pojawiła się informacja, że przy modernizacji linii kolejowej 

przewidywana jest nie tylko likwidacja peronów, ale również to, że linia zostanie 

dostosowana do transportu pasażerskiego dla pociągów z prędkością do 140km i 

pociągów towarowych do 120km, co oznacza, że przewidziany został ruch 

pasażerski na tej linii. Natomiast, jeśli chodzi o połączenia komunikacyjne z 

pozostałymi regionami Polski z projektów wynika, że zostaniemy w przyszłości 

pominięci. W związku, z czym na najbliższej sesji Rady Powiatu przyjęte zostanie 

stanowisko przeciwko propozycji pozbawienia infrastruktury pasażerskiej. 

 

Pkt.6.  

Zapytania i wolne wnioski  

 

K. Nowak – poruszył następujące sprawy:  

- podziękował za bardzo szczegółową informację w kwestii dotacji dla Klubów 

  Sportowych. 

-  zapytał, na jaki cel zostały przekazane środki finansowe, które pozostały do  

   dyspozycji burmistrza na wskutek zmian wytycznych odnośnie budowy 

   kanalizacji, a które w poprzedniej kadencji zaplanowane były na budowę  

   kanalizacji na terenie Rybna i Zakrzewa.  

-  poprosił o poprawę wyglądu zniszczonej na wskutek zawirowań pogodowych  

   tablicy informacyjne na wysokości Brody Malina informującej o szlaku bojowym  

   Wołyńskiej Brygady Kawalerii. 

-  w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka i własnym poprosił o ujęcie w  

   przyszłorocznym budżecie środków finansowych na wznowienie I części  

   Monografii Kłobucka.  

-  zapytał, jakie będą dalsze losy Dworku w Kamyku, jeśli nie uda się go sprzedać. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że środki, które były zabezpieczone na 

budowę kanalizacji z uwagi na zmianę wytycznych nie były możliwe do pozyskania, 

więc zachodziła konieczność wskazania innego celu. Środki zostały przeznaczone na 

realizację zadania: 

 - wymianę oświetlenia,  

 - termomodernizacje obiektu w Białej i budynku Urzędu Miejskiego, 

 - rewitalizacja strzelnicy czyli CIS i CUS / koszt około 5mln./    

 - ze względu na brak możliwości realizacji termomodernizacji budynku domu  

    nauczyciela w Kamyku z uwagi na zmianę wytycznych, które nie obejmuje  

    budynków mieszkalnych zrezygnowaliśmy z pozostałej kwota 3.700.000,00zł z 

    uwagi na brak realnych możliwości zagospodarowania w innych Programach. 

    Część tej kwoty została przekazana do Gminy Miedźno należącej do Związku  



    Komunalnego na modernizację oczyszczalni, a około 300.000,00zł Gminie 

    Przystajń na budowę wodociągu.  

W kwestii Monografii Kłobucka odpowiedział, że istnieje konieczność wznowienia 

publikacji  I części z uwagi na duże zainteresowanie. W odniesieniu do dworku w 

Kamyku odpowiedział, że za zgodą zebrania wiejskiego dworek został przeznaczony 

do sprzedaży. Przypomniał, że najpierw były organizowane przetargi na oddanie w 

użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze zbyciem składnika budowlanego, która to 

forma nakładała na potencjalnego inwestora obowiązek wykonania remontu dworku 

w określonym czasie. Obecnie został ogłoszony II przetarg już na zbycie budynku 

wraz z gruntem. Jeśli nie uda się sprzedać nieruchomości również w III przetargu 

wówczas, aby budynek dalej nie niszczał gmina przystąpi do jego remontu ze 

środków własnych / dach elewacja i okiennice/. Niemniej jednak będzie zachodziła 

konieczność zastanowienia się nad przeznaczeniem budynku po remoncie, ponieważ 

jeśli uda się pozyskać środki na remont budynku to tylko wtedy, kiedy budynek 

zostanie przeznaczony na cele publiczne /biblioteka, świetlica/. Przypomniał, że 

udało się przekonać społeczeństwo, aby oddać ten budynek w prywatne ręce, aby 

mógł działać komercyjnie jak działał do tej pory. Liczymy, że znajdzie się inwestor, 

który nie tylko kupi dworek, ale będzie miał również pomysł na jego użytkowanie. 

 

Radny A. Sękiewicz – w odniesienie do Monografii Kłobucka poinformował, że od 

roku czasu Ks Proboszcz w Parafii Św. Marcina informuje o zamiarze wydania 

jesienią książki w pełnym kolorze dotyczącej dziejów Kłobucka i Parafii Św. Marcina 

w Kłobucku. Zaproponował rozważenie możliwości wsparcia wydania książki.  

W imieniu mieszkańców poprosił: 

-  o wykoszenie trawy na terenie Osiedla Nr 4 w szczególności w parku przy ul.  

   Parkowej oraz wyczyszczenie koryta rzeki Białej Okszy.  

-  o rozważeniu możliwości położenia nakładki asfaltowej na krótkim odcinku od ul.  

   3 Maja do ul. Okólnej /odcinek 12m na wysokości Księgarni i ZSZ Nr 2 /. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w miejscu, gdzie kończy się kostka 

granitowa kończy się własność drogowa gminy. Dlatego też konieczność 

uzupełnienia nakładki asfaltowej w ramach napraw cząstkowych zostanie za 

pośrednictwem starosty zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W odniesieniu 

do wydania książki odpowiedział, że jesteśmy otwarci na współpracę z Ks płk 

proboszczem Parafii Św. Marcina w Kłobucku, czeka na zaproszenie w celu podjęcia  

rozmów. W kwestii koszenia traw przyznał, że wielu miejscach te prace nie są 

podejmowane w takim terminie, jakim oczekują mieszkańcy. Niemniej jednak 

zostały rozpoczęte i ten teren zostanie uporządkowany w najbliższych dniach.  

 

Mieszkanka Gminy Kłobuck B. Stalec – poprosiła o więcej informacji w kwestii 

wymiany pieców na bardziej ekologiczne.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w przedstawionej w dniu dzisiejszej 

informacji była informacja odnośnie przekazanych środków finansowych na 

przygotowanie projektu realizacji pierwszego programu, który dotyczy 

fotowoltaniki, solarów i pomp ciepła. Planowany termin złożenia wniosku to miesiąc 

wrzesień. Natomiast Program odnośnie wymiany pieców zostanie uruchomiony w 



grudniu. Obecnie Komisja Europejska debatuje nad możliwością dopuszczenia do 

Programu pieców z możliwością opalania ekogroszkiem i materiałami związanymi z 

węglem, więc dopóki od KE nie otrzymany informacji odnośnie zmiany decyzji na 

dzień dzisiejszy możemy mówić o Programach dotyczących pieców gazowych bądź 

biomasy tzw. peletu. Program został podzielony na dwa różne programy, czyli 

Program dotyczący wotowolaniki, solarów oraz pomp ciepła oraz Program 

grudniowy dotyczący wymiany pieców i możliwości wykonania przyłączy do sieci 

ciepłowniczych pod warunkiem, że już taka sieć istnieje w drodze. Zaznaczył, że w 

tym temacie została przeprowadzona rozmowa z kierownikiem Ciepłowni CALOR, 

odnośnie spotkania z zarządem CALOR w celu przedstawienia planów 

inwestycyjnych na najbliższe lata, gdyż od nich zależy czy zostaną wybudowane 

sieci na danej ulicy. Przypomniał, że na konferencji antysmogowej informował, że w 

połowie roku mają się pojawić dopiero wytyczne do programów, więc od 

wytycznych do realizacji jest jeszcze długotrwały proces. Natomiast, jeśli są osoby, 

które zaplanowały wymianę pieców niech nie liczą, że w tym roku dojdzie do 

realizacji programu, gdyż dopiero w grudniu zostanie on ogłoszony. 

 

Mieszkanka Gminy Kłobuck B. Stalec – poinformowała, że podczas wcześniejszej 

rozmowy burmistrz powiedział, że w miesiącu lipcu przez wynajętą firmę będą 

zbierane wnioski od mieszkańców odnośnie wymiany pieców.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że w tej rozmowie zasygnalizował informację, 

która mówi o ankietach, gdyż do każdego Programu muszą być założenia potrzebne  

do przygotowania wniosku, czyli musimy wiedzieć ilu mamy chętnych i na co się 

decydują. Obecnie rozważana jest możliwość przeprowadzenia ankiety tylko do 

programu wrześniowego.  

 

Mieszkanka Gminy Kłobuck B. Stalec – zapytała, czy jeśli piec zostanie wymieniony 

w tym okresie grzewczym wymiana zostanie wliczona do Programu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że osoba decydująca się na wymianę pieca 

w tym roku nie ma szans na pojawienie się w Programie, gdyż nie ma możliwości 

zwrotu poniesionych wcześniej kosztów.  

 

Mieszkanka Gminy Kłobuck B. Stalec - poinformowała, że uchwała w sprawie 

wymiany pieców przez sejmik województwa śląskiego została podjęta w kwietniu, 

więc dlaczego po tym terminie nie ma możliwości wejścia do Programu i otrzymania 

zwrotu wymiany pieca. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, że w zapisach uchwały sejmiku śląskiego jest 

wskazany termin obligatoryjny do wymiany pieca. Uchwała mówi o procesie 

wprowadzania uchwały antysmogowej, że mieszkaniec musi do danego roku 

dokonać wymiany pieca, który nie może być starszy niż 10 letni.  

Dlatego też osoby mające kilkuletnie piece mają czas na realizację Programu jeszcze 7 

lat. W celu wyjaśnienia konkretów zaprosił na spotkanie. Dodał, że Gmina chce 

skorzystać z programu, które ma największy stopień dofinansowania, bo założenia 

tego programu dotyczą 85% dofinansowania, więc Programy muszą być spójne, a nie 



podyktowane jednej czy dwóm osobom, gdyż one muszą zabezpieczyć interesy 

większości mieszkańców zainteresowanych wymianą pieców.  

 

Mieszkaniec Kłobucka W. Płonka – poruszył następujące sprawy:  

- zapytał, jakie zostały podjęta ustalenia w sprawie chodnika przy ul. Andersa w  

  Kłobucku.  

- w nawiązaniu do wybudowanego parkingu przy ul. Kochanowskiego przypomniał  

  o konieczności ustawienia znaku zakazu postoju na ul. Dąbrowskiego od strony ul.  

  Kochanowskiego.  

- ponowił prośbę odnośnie podjęcia działań celu ograniczenia nadmiernej prędkości  

  na ul. Dąbrowskiego w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - przypomniał, że w celu zlikwidowania niedopuszczalnego 

parkowania na ul. Dąbrowskiego na spotkaniu z działkowcami na wniosek 

mieszkańców ustalono, że przez ZDiGK zostanie przygotowany projekt parkingu na 

ul. Dąbrowskiego i ul. Kochanowskiego. Parking przy ul. Kochanowskiego został 

wybudowany. Natomiast została wstrzymana budowa parkingu przy ul. 

Dąbrowskiego z uwagi, że przez działkowców nie została wyrażona zgoda na 

udostępnienie 60cm terenu na powstanie pełno wymiarowego parkingu. Zaznaczył, 

że ta kwestia została poruszona na Walnym Zebraniu działkowców. Uważa, że 

ustawienie znaku zakazu parkowania na ul. Kochanowskiego jest nie potrzebny z 

uwagi, że taki zakaz obowiązuje. Dodatkowo został zgłoszony postulat ustawienia 

zakazu parkowania na parkingu przy ul. Kochanowskiego dla pojazdów 

ciężarowych. W najbliższym czasie znak zostanie ustawiony, aby było wyraźnie 

zaznaczone, że jest to parking dla pojazdów osobowych obsługujących ogrody 

działkowe. Niemniej jednak należy zadać pytanie czy działkowcy korzystają z tego 

parkingu, gdyż z tego, co widać nadal parkują przy ul. Dąbrowskiego. W kwestii 

chodnika w ul. Andersa odpowiedział, że mamy już kilka ofert na wykonanie 

projektu w najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca projektu. Zaznaczył, 

że jesteśmy w trakcie przygotowywania krótkiego odcinka budowy kanalizacji, który 

koliduje z chodnikiem, gdyż w tym miejscu będzie zachodziła konieczność 

dokonania wpięcia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Niemniej jednak projekt 

zostanie wykonany w tym roku i zostanie zrealizowany I etap.     

 

Sołtys Brody Malina A. Świąć – poprosiła o dokończenie prac związanych z 

dokończeniem remontu pomieszczenia budynku przy ul. Pogodnej. Podziękowała za 

karuzelę zamontowaną na placu zabaw. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że prace zostaną wznowione jesienią przez 

pracowników ZDiGK. Zaznaczył, że w tym przypadku gmina nie ma możliwości 

skorzystania ze środków zewnętrznych i remont zostanie przeprowadzony ze 

środków własnych systemem gospodarczym.  

 

Radny A. Sękiewicz – zapytał, czy istnieje możliwość przeznaczenia środków 

finansowych na zakup żaluzji do punktu informacyjnego na Rynku Jana Pawła II w 

Kłobucku.   

 



Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że to pomieszczenie zostało przekazane w 

użyczenie MOK w Kłobucku, aby w nim powstał punkt informacyjno promocyjny. 

Niemniej jednak w ramach adaptacji tego budynku będzie zachodziła konieczność 

przekazania środków na zamontowanie żaluzji.   

 

Pkt.7.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku/min. 111;40/ 

 

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

skierowana do rozpatrzenie przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik -  

przedstawił uzasadnienie i projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu 

Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Zgłosił autopoprawkę polegającą na 

poprawie zapisu w paragrafie 4 na zapis uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.   

 

Radny  A. Tokarz                           /min. 117:26 – 119:03/ 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie uznanie 

skargi za bezzasadną.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku złożonej w dniu 10 kwietnia 

2017r. (OR.1510.1.04.2017, RM.1511.03.2017 i uznanie skargi za bezzasadną 

głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 320/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.8.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 22 marca 2017r. na 

działalność Burmistrza Kłobucka 

 

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 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Kłobucka z wnioskiem o 

uznanie skargi za bezzasadną. 

 



Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.   

 

Radny W. Dominik   /min. 135:48 – 136:33/ 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poddała pod głosowanie projekt 

uchwały na działalność Burmistrza Kłobucka z uznaniem skargi za bezzasadną.  

 

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

dniu 22 marca 2017r. na działalność Burmistrza Kłobucka – Jerzego Zakrzewskiego 

(OR.1510.1.03.2017, RM.1511.02.2017) i uznanie skargi za bezzasadną głosowało 18 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 321/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.9.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu za rok 2016. /min. 138;30/ 

 

Skarbnik K. Jagusiak - przypomniała, że wykonanie budżetu wraz z opisem, radni 

otrzymali w ustawowym terminie.  

 

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

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

/za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 głosowało 18 

radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 322/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.10.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2016. /min. 142;26/ 

 

Skarbnik K. Jagusiak – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kłobucku o wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za 2016 rok z dnia 

9 czerwca 2017r oraz wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.  

/Opinia w załączeniu pod protokołem/. 

/za pozytywną opinią oraz wnioskiem głosowało 3 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 

radnych wstrzymało się od głosu/.  



 

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

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

udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2016. 

/za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

Radny M. Wojtysek  - /min. 153:25– 155:54/ 

Radny D. Kasprzyk             - /min. 156:03– 158:10/ 

Radny J. Soluch   - /min. 158:14– 159:46/ 

Radna E. Kotkowska          - /min. 158:59– 161:25/ 

Radny A. Tokarz                 - /min. 161:27– 164:36/ 

Radny J. Batóg                     - /min. 164:40– 167:07/ 

Radny M. Woźniak             - /min. 167:08– 169:11/ 

Radny A. Tokarz                 - /min. 169:18– 169:48/ 

Burmistrz J. Zakrzewski    - /min. 170:00– 174:12/  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 głosowało 17 radnych, 2 

radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 323/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2015r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski -     /min. 175:10– 181:06/  

 

Pkt.11.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez 

Gminę Kłobuck. II cz. /min. 0;45/ 

 

Skarbnik K. Jagusiak – 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 17 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 324/XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 



Pkt.12.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez 

Gminę Kłobuck. /min. 2;47/ 

 

Skarbnik K. Jagusiak – przedstawił projekt uchwały.  

 

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

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag.  

Radny M. Woźniak                         /min. 4:07 – 5:03/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                /min. 5:07 – 8:00/ 

Radny J. Soluch                               /min. 8:06 – 8:36/ 

Burmistrz J. Zakrzewski -             /min.  8;36 – 9;27/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 18 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 325/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.13.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2017-2024 Gminy Kłobuck/min. 10;14/. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – 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.  

 

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

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

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck głosowało 18 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 325/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017/min. 13;56/. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poprosił o wprowadzenie autopoprawek polegających na: 



- przesunięciu środków w rozdziale OSP z materiałów na dotację inwestycyjną w   

  wysokości 2.000,00zł jako dofinansowanie do zakupu bramy.  

- w zakresie środków sołeckich Sołectwa Łobodno przesunięcia z działu  

  transportowego kwoty 1.000,00zł na materiał w zakresie promocji gminy z uwagi na  

  organizowaną uroczystość 30 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Łobodnie. 

- w zakresie środków Osiedla Nr 8 skierowanie środków w wysokości 1.500,00zł z   

  Działu Transportowego do Działu Gospodarki Komunalnej utrzymanie zieleni na 

  materiały – uzupełnienie piasku przy ul. Cichej.  

- w zapisie projektu uchwały poprawa zapisu w § 1 pkt. 1 na zapis …zgodnie z  

  załącznikiem 1,2 i 5 do uchwały . 

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.  

 

Radny W. Dominik                         /min. 20:38 – 20:53/ 

Radny M. Wojtysek                         /min. 20:58 – 21:21/ 

Skarbnik K. Jagusiak                       /min. 21:23 – 21:49/ 

 

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

raz 5 załącznikami głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 327/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 

programu pomocy de minimis  w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck. 

/min. 22;49/ 

 

Skarbnik K. Jagusiak – 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 zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień  od podatku 



od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych 

inwestycji na terenie Gminy Kłobuck głosowało 19 radnych,  głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 328/X XXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.16.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w  

Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od  nieruchomości w 

ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej 

Uchwałą Nr 42/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 marca 2015r. /min. 25;05/  

 

Skarbnik K. Jagusiak – 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 zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku 

od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych 

miejsc pracy zmienionej Uchwałą Nr 42/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

23 marca 2015r. głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 329/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 

Pkt.17.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku 

Gminnym w Kłobucku/min. 27;17/. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - 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.  

 

Radny W. Dominik                        /min. 28:17 – 28:50/ 



Burmistrz J. Zakrzewski -            /min.  28:50 – 28;54/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz 

wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku głosowało 19 radnych,  

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 330/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.18.  

Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi Żłobka Gminnego w Kłobucku 

/min. 29;34/. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - 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 organizacji wspólnej obsługi Żłobka 

Gminnego w Kłobucku głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 331/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.19.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie miejscowości 

Biała. /min. 31;06/ 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przedstawiła projekt uchwały 

 

Radca Prawny Sz. Ziębacz            /min. 33:40 – 35:03/ 

 

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.  

 

Radny  W. Dominik                      /min. 35:29 – 36;08/ 

 

 



Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej 

na terenie miejscowości Biała głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 332/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.20.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. /min.36;50/ 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – 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 9 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 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było/.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 333/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.21. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na 

okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. /min. 39;02/ 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – 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/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

części nieruchomości na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

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

Uchwała została podjęta i nosi Nr 334/ XXXII/ 2017 z dnia 27.06.2017r. 

Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 



Pkt.22.  

Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. wyników kontroli wydatków w 

zakresie zużycia nośników energii w MOK, OSiR, ZDiGK za lata 2014-2016. /min. 41;20/ 

 

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego W. Dominik- przestawił wnioski pokontrolne 

z przeprowadzonej kontroli.  

 

Radny J. Soluch                                                    /min. 49:59 – 50:11/ 

Burmistrz J. Zakrzewski -                                        / min. 50:22 – 53:18/  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska  / mim 53:20- 54;35/  

poinformowała, że został naruszony zapis paragrafu 50 pkt.4 Statutu ponieważ przez 

Zespół Kontrolny protokół wraz z wnioskami powinien być przekazany w ciągu 14 

od zakończenia kontroli Burmistrzowi i kierownikom jednostek kontrolowanych aby 

był czas na odniesienie się do wniosków. Jednostce kontrolowanej i burmistrzowi 

służy prawo złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu 

pokontrolnego. 

 

Radny W. Dominik -                                                 /min. 54:38 – 56:03/ 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska  / mim 56:04- 56:15/  

Burmistrz J. Zakrzewski -                                        / mim 56:16- 56:35/  

Sekretarz M. Kasprzak        / mim 56:40- 56:50/  

 

Pkt.23.  

Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. wyników kontroli załatwiania skarg i 

wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza Kłobucka za lata 2014-2016. /min.56;57/ 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku D. Gosławska – zapytała czy 

burmistrzowi z przeprowadzonej kontroli został przekazany protokół.  

 

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego A. Tokarz - przestawił ustalenia i wnioski z 

przeprowadzonej kontroli. /min.58;25- 64:30/ 

 

Burmistrz J. Zakrzewski -                                      /min. 64:41- 68:01/ 

Radny A. Tokarz -                                                   /min. 68:07- 69:10/ 

Burmistrz J. Zakrzewski -                                                    /min. 69:11- 73:23/ 

 

 

Pkt.24.  
Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kłobucku na II półrocze 2016r. -                                                    

/min. 73:46- 77:23/ 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska poddała pod głosowanie przedłożone plany 

pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2017r. zatwierdzone przez 

członków poszczególnych komisji  

- plan pracy Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

- plan pracy Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury,  

  Sportu i Turystyki. 

- plan pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Infrastruktury 



  Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

- plan pracy Komisji Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak - przedstawił plan pracy komisji 

Rewizyjnej na II półrocze 2017r  

 

Radny J. Soluch      /min. 76:00- 76:30/ 

Radny A. Nowak      /min. 76:32- 77:00/ 

Radny A. Tokarz                                                     /min. 77:04- 78:03/ 

Radny A. Nowak                                                        /min. 78:19- 78:23/ 

Radny J. Soluch                                                         /min. 78:23- 78:39/ 

Burmistrz J. Zakrzewski                                          / min. 78:41- 80:00/ 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska  /min. 80:06- 80:13/ 

Radny J. Soluch                                                          /min. 80:15- 80:24/ 

Radny A. Nowak         /min. 80:25- 80:29/ 

Radny J. Soluch                                                          /min. 80:36- 80:46/ 

Radny W. Dominik                                                    /min. 80:52- 82:10/ 

 

Za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r głosowało  

15 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Plan pracy został przyjęty  

 

Za przyjęciem planów pozostałych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 

II półrocze 2017 głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. 

Plany pracy zostały przyjęte. 

Plany pracy w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.25.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny A. Sękiewicz  - złożył  następujące  interpelacje: 

1) w związku, że rok 2018 zostanie ogłoszony 100 rokiem Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę złożył wniosek o stworzenie programu obchodów tego wydarzenia w 

naszej gminie. Zaznaczył, że w naszej gminie są różne podmioty, które mają pomysły 

na upamiętnienie tego wydarzenia. Osobiście uważa, że każdy powinien 

przedstawić swój własny plan, a miasto powinno przeznaczyć na ten cel 

odpowiednie środki w budżecie.  

                                                                                         

2) w związku z wieloma zapytaniami mieszkańców odnośnie możliwości 

podłączania się niektórych posesji do sieci CO w mieście poprosił o przygotowanie  

krótkiego i treściwego wyjaśnienia dotyczącego tej kwestii. Informacja odnośnie tych 

inwestycji powinna być umieszczana na tablicach informacyjnych i powinna 

zawierać informacje dotyczące planów gminy na przyszłość, od czego zależy 

wsparcie finansowe oraz powinna określać warunki, jaki powinni spełniać osoby 

zainteresowane takim podłączeniem. 
 



3) w odniesieniu do przeprowadzonego w dniu 29 czerwca 2016r. przeglądu 

gwarancyjnego inwestycji „Przebudowa ul. Jana Długosza - etap I”. przypomniał, że 

została załatwiona pozytywnie zgłoszona uwaga tj. rozwiązanie problemu z 

przechodzeniem na pasach na wysokości sklepu Rossmann. Natomiast do dnia 

dzisiejszego nie zostały obniżone granitowe krawężniki, tak aby mogły się poruszać 

osoby na wózkach inwalidzkich. Dotyczy to w szczególności ul. Sportowej gdzie 

wysokość krawężnika jest ok. 10 cm a maksimum może być  ok. 2 cm. Przytoczył 

zapis art. 2 pkt 18 ustawy  Prawo o   ruchu drogowym „osoba poruszająca się na 

wózku inwalidzkim jest pieszym. Dlatego też zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1  i 2 

cyt. Ustawy,   w przypadku poruszania  się  wózkiem  inwalidzkim    zobowiązana   

jest      korzystać  z chodnika  lub drogi  dla pieszych  a w razie ich braku – dopiero  

z pobocza”. Poprosił o jak najszybsze załatwienie tej sprawy, podanie konkretnej  

daty  realizacji tego zadania.                  
 

4) poinformował, że był jednym z radnych, którzy w propozycjach na rok 2017 

proponowali zwiększenie ilość osób zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Gospodarki  

Komunalnej. Zaznaczył, że często korzysta z usług Zarządu Dróg i rozmawia z 

Dyrektorem tej jednostki, który twierdzi, że gdyby miał więcej pracowników byłoby  

łatwiej  wykonywać  prace, których jest  coraz więcej. Zaproponował w przyszłym 

roku zwiększenie ilość etatowych pracowników fizycznych w tej jednostce.  

/Interpelacje Radnego w załączeniu pod protokołem z Sesji/. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odnośnie pierwszej kwestii dot. 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, odpowiedział, że na pewno głównym organizatorem 

będzie Gmina Kłobuck i Miejski Ośrodek Kultury, który będzie tworzył jakby trzon 

obchodów państwowych, co nie znaczy, że organizacje nie będą mogły się włączyć w 

te obchody w różnej formie, ale już jako imprezy towarzyszące, ponieważ nie 

wyobraża sobie aby organizacje przedstawiały własny program obchodów. Uważa, 

że będzie lepiej jak będzie więcej imprez około rocznicowych. Formy uczestnictwa 

mogą być różne: bieg, koncert, turniej, również szkoły we własnych placówkach 

mogą zorganizować dodatkowo jakieś uroczystości itd. Wszystko jest do 

uzgodnienia. Jednak główne uroczystości na pewno rozpoczną się mszą, złożeniem 

wieńców, odczytaniem odpowiednich apeli. Jest otwarty na wszelkie propozycje. 

Jeśli chodzi o podłączenia do sieci CO wyjaśnił, że Firma CALOR nie jest naszą 

firmą, więc nie mamy prawa wpływać na jej plany inwestycyjne. Gmina obciąża 

firmy opłatami za zamontowanie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z 

przepisami. Rolą gminy jest udostępnienie pasa drogowego czy terenu, przez który 

ma przebiegać sieć. Zastanawia się jaką ma przekazać informację, i co ma ona 

zawierać jeżeli programy mają dopiero ruszyć, i nie wiemy gdzie powstaną sieci  

ciepłownicze. Zaznaczył, że gdyby gmina miała informację od firmy CALOR, co 

planuje, w jakich drogach w poszczególnych latach, wówczas gmina wiedziałaby 

jakie firma ma plany inwestycyjne i mogłaby się do tych planów dostosować w 

ramach programu, który planowany jest w grudniu. Natomiast ogólnikowe 

informacje nic nie wnoszą. Trzeba mieszkańcowi wytłumaczyć, na czym polega 

problem i kto, za co odpowiada w tym całym systemie. Gdyby gmina miała własną 

ciepłownię, sprawa byłaby prosta. W kwestii przeglądów ul. Długosza uważa, że 

obniżenie tego krawężnika zostało przeoczone. Przypomni Dyrektorowi o 



wykonaniu tego zgłoszenia. W odniesieniu do propozycji zwiększenia ilości 

zatrudnienia w ZDiGK odpowiedział, że trudno jest do prac związanych z 

koszeniem zatrudniać wykwalifikowaną kadrę te prace zostały zaproponowane 

przez Dyrektora ZDiGK osobom bezrobotnym, ale brak było zainteresowania z 

uwagi na kwestie finansowe. Fachowiec szuka pracy w konkretnym zawodzie. 

Natomiast nie można zwiększać zatrudnienia z uwagi na nawał pracy sezonowej 

typu koszenie traw, bo to zatrudnienie musi z czegoś wynikać ponadto 

pracownikowi trzeba dać zatrudnienie również w innym okresie roku. Obecnie 

Urząd korzysta z prac społeczno-użytecznych i z prac interwencyjnych. Niemniej 

jednak w wielu sytuacjach są zatrudniane osoby, celem rozładowania problemów 

bieżących. 

                                                                                                            

Radna E. Kotkowska – wyjaśniła, z jakich środków PUP korzysta Dyrektor ZDiGK 

w Kłobucku. Zaznaczyła, że w ostatnim czasie do pracy w ZDiGK zostało 

skierowanych 18 osób spośród 47 miejsc na roboty publiczne. 

                                                                                                                                   

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że mowa jest o pracownikach 

niewykwalifikowanych. Nie szukamy fachowców do wykonywania konkretnych 

prac tylko osoby do koszenia trawników, zbierania śmieci czy opróżniania koszy. Do 

tego typu prac nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji, więc trudno mu zapłacić 

więcej niż 2.000,00 zł brutto. Problem tkwi w tym, że tym osobom jest wygodniej 

wziąć zasiłek z PUP.   

 

Radny Z. Bełtowski – poruszył następujące sprawy:  

1) przepustu na ul. Słonecznej w Białej. 

2) zapytał Burmistrza czy w 2017 roku będzie zrealizowany I etap ul. Strażackiej 

    w Białej. Na zebraniu wiejskim, Burmistrz informował mieszkańców, że I etap 

     zostanie wykonany w 2017 roku, a II etap w 2018r. 

  

Burmistrz  J. Zakrzewski – poinformował, że w kwestii przepustu odpowie Dyrektor 

ZDiGK, który  prowadzi sprawę  i zrelacjonuje  na jakim  jest etapie i jakie  są 

trudności z jego  realizacją.  W odniesieniu do ul. Strażackiej w Białej przyznał, że 

zakończenie I etapu planowane jest w tym roku, a II w roku 2018. Niemniej życie 

pisze różne scenariusze. Natomiast nie zgodzi się z Radnym, że aneks jest 

przetrzymywany. Radny musi wiedzieć, że na propozycję aneksu trzeba dać 

pisemną propozycję zmian, gdzie muszą być zachowane wszelkie procedury. Jest też 

kwestia analizy zamówienia publicznego. Jeżeli my ogłaszamy przetarg na projekt 

ul. Strażackiej to w nim określone są konkretne warunki, które musi spełnić 

wykonawca. Aneks nie może odbiegać od tych warunków zamówienia. Nie można 

dać lepszych warunków wykonawcy, który wziął projekt w trakcie jego realizacji. 

Termin nie może być zmieniony, gdyż taki został określony w przetargu. Ogłaszany 

przetarg, to nie jest kwestia radcy prawnego. Radca prawny ma tylko sprawdzić 

dokument pod względem merytorycznym. Natomiast kwestie zgodności z 

zamówieniem publicznym parafuje odpowiedni pracownik, który kieruje danym 

przetargiem i daną inwestycją. Zapewnił, że termin ostateczny nie został zmieniony, 

zmianie uległ termin zakończenia I etapu, który został przesunięty do 12 lipca. 

Całość projektu ul. Strażackiej do Kopca nadal pozostaje bez zmian. Zaznaczył, że 



dla gminy stroną jest właściciel firmy projektowej. Z branżystą nikt nie rozmawia na 

temat aneksu, więc pytanie skąd branżysta miał takie informacje skoro miał tylko 

zrobić zmiany w konkretnej sytuacji związanej z odwodnieniem. Natomiast na 

organizowanych naradach z wykonawcą, rozmawia się w kwestiach rozwiązań 

technicznych. Zwrócił uwagę, że były rozważane dwa rozwiązania odwodnienia. 

Jedno dotyczyło przyłączenia do odwodnienia drogi wojewódzkiej, drugie 

zaproponowane przez firmę poprzez przejścia przez prywatną nieruchomość. 

Zaznaczył, że właściciele mają prawo protestować, gdy w ich działkach są 

montowane separatory, rury. Niemniej jednak można to zrobić w trybie spec ustawy, 

ale prywatni właściciele działki, też mają prawo się nie zgodzić z takim 

rozwiązaniem i trzeba wziąć pod uwagę aspekt społeczny, aby na etapie pozwolenia 

na budowę nie było protestów. Dlatego też dzisiaj na etapie projektu łagodzimy 

konflikty, żeby nie mieć problemów z pozwoleniem na budowę. Trzeba pamiętać, że 

od pozwolenia na budowę właściciele tej nieruchomości mogą złożyć odwołanie, co 

wstrzyma budowę. Dlatego też lepiej jest poczekać i przedłużyć o 3 tygodnie umowę 

aby rozwiązać problem tak, żeby nie było na następnym etapie żadnych problemów, 

co jest robione w tym przypadku. 

                                                                                                                             

Radny Z. Bełtowski – zapytał, dlaczego nie były prowadzone rozmowy z 

właścicielami tej nieruchomości na etapie projektowania tego odwodnienia. Uważa, 

że takie konsultacje powinny być już wtedy przeprowadzone.  

 

Kierownik IR W. Solska – wyjaśniła, że Radny myli fakty i zdarzenia. Gmina nie 

wskazywała projektantom jak ma być odprowadzone odwodnienie, to przez 

projektantów przedłożone zostały dwie propozycje. Przez Gminę została wybrana 

lepsza propozycja, która uniezależnia nas od Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

ponieważ gdyby, to droga ul. Strażackiej jeszcze bardzo długo by nie powstała. 

Zaznaczyła, że projekt, dotyczący drogi wojewódzkiej nie otrzymał dofinansowania. 

Może otrzyma w przyszłości, ale to trochę potrwa, a takie rozwiązanie jest 

niezależne. Uważa, że została podjęta dobra decyzja żeby zrobić odprowadzenie 

wody niezależne od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Natomiast to, że odwodnienie 

poszło tak daleko w głąb działki prywatnej jest rozwiązaniem technicznym 

zaproponowanym przez projektantów, którzy zaprojektowali tam przebieg kanału 

deszczowego, natomiast gmina takich rzeczy nie wskazywała.  

                                                                                                                             

Radna E. Kotkowska – w odniesieniu do tematu zatrudnienia pracowników z PUP 

proponuje ewentualne zwiększenie budżetu na zatrudnienie pracowników w 

ZDiGK. Uważa, że jest to jedyne rozwiązanie, żeby zatrudnić specjalistów w ramach 

umowy o pracę.  

 

Wiceprzewodniczący rady J. Batóg – poinformował, że w szkołach odbyły się 

zakończenia roku szkolnego. Mamy dużo uczniów zdolnych i wyróżnionych. Do 

końca czerwca należało składać wnioski o ewentualne dofinansowanie na 

przekształcanie i dostosowanie szkół do nowych potrzeb od września. Zapytał, czy 

przez Gminę Kłobuck został złożony taki wniosek. Z informacji Ministra Edukacji 

wynika, że środków nie braknie i jeżeli złożymy taki wniosek to środki otrzymamy. 

                                                                                                                               



Skarbnik K. Jagusiak – wyjaśniła, że Gmina Kłobuck złożyła wniosek o 

dofinansowanie, czyli o zwiększenie subwencji oświatowej. Z posiadanych 

informacji na dzień dzisiejszy wiadomo, że Gimnazjum otrzymało takie 

dofinansowanie. Niemniej jednak należy pamiętać, że na poprzedniej sesji już zostały 

założone pewne środki na przekształcenie, po to żeby ta szkoła miała możliwość już 

działać. Jeśli chodzi o finanse, to najprawdopodobniej ta subwencja będzie 

skierowana na inne cele. Natomiast nie ma jeszcze informacji, ile i jakie kwoty 

zostaną przyznane przez Ministerstwo, więc nie miała możliwości zgłoszenia 

autopoprawki.  

                                                                                                                              

Radny M. Woźniak – w nawiązaniu do ul. Strażackiej. Poprosił Burmistrza o 

udzielenie odpowiedzi kiedy ewentualnie zostanie ogłoszony przetarg na budowę.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w budżecie są środki zapisane na I etap  

planowanej inwestycji  i  póki co   nie  są  one  zdjęte. Więc nie rozumie pytania. Jak 

wskazał wcześniej, jest ostrożny, szczególnie w formułowaniu jednoznacznych  tez 

zwłaszcza  nt. inwestycji  dot. ul. Strażackiej, gdyż  później  wyrwane  są  zdania  z 

kontekstu  i  używane  w sposób  jednoznaczny. Jeżeli mamy pieniądze w budżecie 

na ul. Strażacką, jest przygotowywany projekt, znany jest termin I etapu – 12 lipca, to 

jakich jeszcze można użyć argumentów, żeby radnych przekonać. Wiadomo, że 

wniosek o dofinansowanie ma być złożony do PROW -u, ale to nie znaczy, że nie 

ogłosimy przetargu wcześniej ryzykując finansowanie z własnych środków. Nigdy 

nie wiadomo czy dostaniemy dofinansowanie na to zadanie, czy się zmieścimy w 

rankingu, albo czy będzie na tyle środków itd. więc nie należy wymagać deklaracji  i  

przyjąć  wyjaśnienia  z pełnym zrozumieniem  sytuacji.                                                                    

 

Radny A. Tokarz – zapytał, czy przy zgłoszeniu do Starostwa robót  na  ul. 

Topolowej był  sprzeciw.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie było sprzeciwu.  

 

Radny A. Tokarz  w nawiązaniu do zatrudnienia  w ZDiGK.  przypomniał, że w 

miesiącu maju 2016r została przeprowadzona kontrola dróg, gdzie ujęte zostały 

wnioski pokontrolne, które między innymi dotyczyły: 

1. zwiększenia finansowania jednostek na statutowe zadania realizowane przez 

   Wydział ds. Utrzymania Dróg i Zadań Komunalnych z poziomu 29,34%  do 

    wysokości  co  najmniej 50%  w  roku 2017  oraz  kontynuowania   dofinansowania 

    w  kolejnych   latach   z   10% progresją   czyli   stopniowym  wzrostem. 

2. uzupełnienia braków kadrowych, między innymi poprzez zatrudnienie na pełne 

    etaty kierownika z uprawnieniami drogowymi – 1 etat, pracownika  

     biurowego – 1 etat, pracowników fizycznych – 12 etatów. 

Wówczas Burmistrz podnosił, że Komisja Rewizyjna nie była uprawniona do 

składania takich wniosków.                                                                                           

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zatrudnienie  fachowców, wiąże się  z 

zatrudnieniem na cały rok i zapewnieniem im frontu prac. Wiadomo, że tych prac 

jest bardzo dużo, ale cały czas jest mowa o pracownikach niewykwalifikowanych  do 



koszenia, sprzątania, itd. W takim zakresie  jest potrzeba dość  sporej ilości 

pracowników. Co do fachowości, to np.: projekty dokumentacyjne, remonty 

chodników są zlecane firmom zewnętrznym, więc ten aspekt drogowy jest w pewien 

sposób wypełnieniem oczekiwań radnych odnośnie zatrudnienia. Niemniej jednak to 

nie znaczy, że musimy zatrudnić na stałe fachowca od dróg, gdy realizujemy to, co 

zostaje zlecone i na, co Dyrektor ZDiGK ma pieniądze. W ZDiGK nie ma zleceń na  

różne  inwestycje tak jak  jest w  Wydziale Inwestycji tam jest  trochę  inna specyfika. 

Zastanawia się nad pewnymi przekształceniami w jednostce. Z uwagi, że przez 

Dyrektora ZDiGK zostały złożone pewne propozycje, które rozwiązałyby pewien 

problem bez zwiększania zatrudnienia. Zaznaczył, że dla gminy największym 

problemem jest brak pracowników do pracy przy prostych czynnościach. Nie wie 

czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby zlecenie np.: koszenia pewnych areałów  

firmie zewnętrznej. Czasami wykoszony przez 1 pracownika areał jest 

niewiarygodnie mały.  

 

Radny M. Woźniak – uważa, że wszystko zostało już powiedziane i nie  ma  

potrzeby wracać do tematu. Skoro projekt zostanie przedstawiony w terminie, to 

zapewne przetarg zostanie ogłoszony w ciągu 1 lub 2 miesięcy, gdyż jest to chyba 

rzecz kluczowa. Jednak nie zawsze pieniądze w budżecie oznaczają, że coś musi być 

wykonane. 

                                                                                                                         

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zrozumienie musi być z dwóch stron.   

Nie będzie wracał do historii, bo wszystko zostało wyjaśniane krok pokroku.   

Wszystko jest robione, aby zakończyć projekt i mieć kosztorys. Mamy 1.000.000,00 zł 

na ul. Strażacką z czego jest wpisane 600.000,00 zł z dofinansowania, czyli 400.000,00 

zł jest własnych środków. Chcąc ogłosić przetarg i przystąpić do realizacji zadania z 

własnych środków, musimy znaleźć w budżecie 600.000,00zł. Niemniej jednak 

możliwe jest, że przed ogłoszeniem przetargu pokażą się już programy z PROW-u  II 

etap  i  wtedy  możemy zaryzykować  ogłosić   przetarg. W sytuacji zanim  ruszy   

PROW ogłoszenie  przetargu z  kwotą  400.000,00 zł jest iluzoryczne, dlatego jest   

nam potrzebny kosztorys. Dlatego robione jest wszystko, żeby ten temat ruszył z 

miejsca.                                            

 

Radny  A. Sękiewicz -  zapytał, co z tegoroczną edycją Festiwal Blues nad Okszą  i 

czy w tym roku się odbędzie. Jeżeli tak, to kiedy, jeżeli nie, to dlaczego.      

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że Festiwal Blues nad Okszą w pewnym 

momencie stał się przyczyną do jakiejś akcji politycznej. Były zarzuty jednego ze  

współorganizatorów odnośnie tego z jakiej racji na plakatach jest Burmistrz     

Kłobucka, skoro to nie jest impreza gminna. Więc, po co pytanie, co z festiwalem, 

jeżeli tak się to traktuje. Jeżeli ktoś chce stworzyć z tego prywatną imprezę, to nikt 

nie powinien mu w tym przeszkadzać. Autorem i organizatorem festiwalu od lat jest 

j R. K. Gmina ten festiwal wspierała przez wiele lat również i w tej kadencji, ale 

głównym organizatorem jest prywatna osoba. Natomiast jeśli zostanie przejęte jako 

impreza gminy, wtedy my będziemy decydować o kształcie tego programu i o jego 

ramach,  i wtedy będą  przekazane odpowiednie środki.  Przypomniał, że Burmistrz 

Kłobucka nie jest prywatną instytucją tylko instytucją publiczną. Logo gminy nie jest 



prywatnym logiem tylko logiem gminy. Nie rozumie podejścia organizatorów i 

nastawienia. Tym bardziej, że w tym roku mamy 20-tą rocznicę tego festiwalu i były 

dość duże plany łącznie z koncertem zespołu Dżem, ale póki, co nie chce być 

postrzegany, że zabrano festiwal i jest organizowany przez MOK. Z drugiej strony 

organizatorzy w ogóle nie prowadzą rozmów na temat organizacji. 

 

Radny M. Wojtysek – w imieniu radnych z Łobodna zapytał, na jakim etapie 

realizacji jest projekt przebudowy ul. Prusa i Witosa w Łobodnie i czy w tym roku 

możliwa jest realizacja tej inwestycji. Poprosił o informację odnośnie zaplanowanych 

podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, podległych jednostek, 

obsługi szkół, przedszkoli. Przypomniał, że takie podwyżki planowane były od 1 

lipca.                                                           

 

Burmistrz J. Zakrzewski –odpowiedział, że problem z ul. Prusa jest poważniejszy  

niż  z  ul. Strażacką. Wykonawca projektu ma już naliczone wszelki możliwe kary   

wynikające  z umowy. Osobiście wiele razy z nim rozmawiał, aby zakończył tą  

procedurę. Sugerował nawet złożenie sprawy do Sądu. Planowane jest złożenie  

wniosku do PROW. Zerwanie umowy wiązałoby się z koniecznością ogłoszenia  

ponownego  przetargu  na  ten projekt, a to  wydłużyłoby  znacznie   realizację  tej 

inwestycji. Po przedłożeniu projektu wiadomym, będzie jaki jest kosztorys. W 

kwestii podwyżek odpowiedział, że w zasadzie wszystkie podległe instytucje  

łącznie z pracownikami Urzędu już otrzymały podwyżki średnio  5%, wprowadzone  

zostały  nieco  wcześniej, dlatego też można powiedzieć że  są większe niż 

planowano. Jeżeli chodzi o obsługę oświaty od stycznia planowana jest kolejna 

podwyżka w wysokości 5%, a od 1 lipca zgodnie  z  planem  budżetu.  

 

Radny A. Nowak – poinformował, że jako radny reprezentuje część Zagórza  i 

Sołectwo Brody Malina  zapytał  Burmistrza, jakie są możliwości aby pomóc 

mieszkańcom  korzystającym  z   dróg  znajdujących się  w  tej części Kłobucka. 

Podziękował za promocję Zamku w Zagórzu. Mieszkańcom bardzo podobała się 

impreza. Uważa, że dobrze byłoby przenieść część różnych imprez na tą stronę 

miasta. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w 2018 roku chce zaproponować do 

budżetu wykonanie projekt ul. Podleśnej (projekt techniczny w etapach). W kwestii 

ul. Równoległej powiedział, że dotrzyma danego słowa nawierzchnia drogi zostanie 

utwardzona frezem. Obecnie Dyrektor K. Chamarowski szuka dostawców. Ponieważ 

musi to być materiał dobrej jakości, który nam odpowiada. W kwestii poprawy 

oświetlenia poinformował, że udało się wyłonić wykonawcę na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 

zadania pod nazwą „Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku”. 

Jest to odcinek ul. Pogodnej od ostatniego słupa z lampą do skrzyżowania ul. 

Pogodnej z ul. Wojska Polskiego o szacunkowej długości ok. 800 m wraz ze  

skrzyżowaniem  ul. Pogodnej  z  ul. Wojska Polskiego. Doświetlona zostanie również 

ulica Miła, Boczna, Ładna, Ustronna itd. W imieniu własnym i Pani Prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka podziękował za udział w spotkaniu. Zaznaczył, że 

jest już po rozmowie z Kierownikiem Wydziału Inwestycji w celu możliwości 



pozyskania środków zewnętrznych na rewitalizację parku w Zagórzu, gdyż można 

rozmawiać tylko o parku, bo Pałac nie jest własnością gminy. Natomiast, aby móc w 

sensie fizycznym przystąpić do prac porządkowych w parku trzeba przeprowadzić 

inwentaryzację drzew. Po wcześniejszym rozeznaniu szacunkowy koszt takiej 

inwentaryzacji wynosiłby ok.100.000,00 zł. Dlatego też wspólnie z Nadleśniczym 

Grzegorzem Półtorakiem rozważana jest możliwość wykonania inwentaryzacji 

systemem gospodarczym aby taka inwentaryzacja została wykonana w ramach 

praktyk przez Szkołę Leśników. Gmina zapewniłaby tylko nocleg i wyżywienie. 

Byłby to I etap, który nas obowiązuje aby móc przejść do rewitalizacji parku. 

Ostatnie wydarzenie pokazało, że jest potencjał do powrotu do tradycji imprez 

parkowych na muszli koncertowej może tylko w trochę innym wydaniu. Trzeba się 

przymierzyć do rewitalizacji aby ten park nabrał blasku. Na pewno park trzeba 

będzie oświetlić, uporządkować, ustawić więcej ławek. Wówczas park, sam sobie 

będzie atrakcją, nawet na spędzenie wolnego czasu. 

 

Pkt.26.  

Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny A. Tokarz – przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu sesji odczytane zostało 

Radym pismo przesłane przez Firmę SCHULTZ SEATING POLAND Sp.z.o.  

Kłobuck dotyczące sprawy sądowej, która toczyła się pomiędzy Radnym a Spółką.  

Dzisiaj dysponuje profesjonalną odpowiedzią sporządzoną przez prawników, z 

której treści przytoczył kilka zdań w formie  oświadczenia. 

„Przede wszystkim podkreślić należy iż sprawa przed Sądem Pracy nie zakończyła się ugodą, 

co mogłoby wynikać z pisma SCHULTZ SEATING POLAND, a uznaniem przez  

SCHULTZ SEATING POLAND  w całości mojego roszczenia. W konsekwencji Sąd zasądził 

żądane przeze mnie odszkodowanie wraz z kosztami procesu, których nie orzekłby w 

przypadku zawarcia ugody. 

„ … Dziwi stanowisko Firmy SCHULTZ SEATING POLAND z którego wynika, iż  

rzekomo procesu Spółka nie przegrała. Tymczasem z treści wyroku Sądu jednoznacznie 

wynika, że moje roszczenie zostało uwzględnione w całości.” 

„ … Skorzystanie przeze mnie z prawa do żądania odszkodowania w żaden sposób nie można 

traktować jako mojej obawy przed przegraniem procesu, skoro Sąd orzekł w całości tak jak 

zażądałem”. Nadmienił iż wiele osób doradzało mu aby zmienił roszczenie z  

przywrócenia do pracy na odszkodowanie z uwagi, że  powrót  do pracy nie 

spotkałby się z życzliwością i  mógłby utracić tam pracę bardzo szybko.  

 

Radny M. Woźniak – uważa, że czym innym jest odebranie głosu osobie wdającej się 

w niepotrzebne uszczypliwości, a czym innym jest odebranie głosu mieszkańcowi,  

który chce uzyskać informacje czy wyjaśnienie. Poprosił Przewodniczącą Rady o 

więcej wyczucia na przyszłość. 

 

Przewodnicząca rady D. Gosławska – wyjaśniła, że jeżeli chodzi o mieszkankę, która 

zwróciła się z zapytaniem, to ta osoba była osobiście u niej i u Burmistrza i miała 

kilkakrotnie już wyjaśnianą sprawę wymiany pieców CO. Odebranie jej głosu było  

zgodne  ze   Statutem  Gminy Kłobuck, który określa  czas udzielania odpowiedzi. 

 



Burmistrz J. Zakrzewski – potwierdził, że tej mieszkance temat został dogłębnie  

wytłumaczony, gdy była u niego z Przewodniczącą Rady.    

 

Radny W. Dominik – poinformował, że wniosek w spawie zmiany nazwy ul. 9 Maja 

w Kłobucku, który był już złożony do Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji nie 

zyskał poparcia radnych. Uważa, od tego czasu sytuacja prawna nieco się zmieniła 

przynajmniej w jego ocenie. W związku z tym, iż weszła w życie ustawa 1 kwietnia 

2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 

nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ponowił swój wniosek 

o zmianę nazwy ulicy. Art. 6 ust. 1 cyt. Wyżej ustawy - Zobowiązuje jednostki 

samorządu terytorialnego do zmiany nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej w tym dróg, ulic, mostów i placów upamiętniających osoby, 

organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój 

totalitarny. Poinformował, że ponowił złożenie wniosku, ponieważ podczas 

przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z Panem Tomaszem Gonetem z IPN w 

Katowicach odpowiedzialnym za nazewnictwo między innymi dróg otrzymał 

jednoznaczną odpowiedź, że zgodnie ze stanowiskiem IPN nazwa ulicy narusza 

zapisy ustawy.   

/Wniosek o zmianę nazwy ul. 9 Maja w załączeniu pod protokołem/. 

W odniesieniu do artykułu, który ukazał się w Gazecie Kłobuckiej pt.: ”Nad czym 

obradować na Sesji” przedstawił swój pogląd na pewne  rzeczy. 

/Oświadczenie w sprawie uchwał w załączeniu pod protokołem/. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że  głównym powodem przedłużania  sesji są 

dyskusje czasami  nad  błahymi  sprawami.  

 

Radny J. Soluch – poparł przewodniczącą w działaniach dyscyplinujących osoby 

zabierające głos.  

 

Sołtys Kopca A. Rokita – zapytała, czy na naszym terenie działa komórka 

specjalistyczna pomagająca osobom poszkodowanym przez los, niepełnosprawnym, 

chorym,  potrzebującym codziennej rehabilitacji  i  opieki fachowej. Poinformowała, 

że w Sołectwie Kopiec jest rodzina, w której 3 osoby nie poruszają się samodzielnie i 

wymagają  pomocy, ponadto pogarsza się stan tych  dzieci gdyż nie  mają  one  

żadnej  rehabilitacji.  

 

Kierownik GOPS  T. Duraj-Stefańska – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o udzielenie 

pomoc tej rodzinie w sprawowaniu opieki  nad dziećmi,  GOPS ze swej strony może  

tylko świadczyć usługi opiekuńcze. Rodzina musiałaby złożyć wniosek o 

świadczenie usługi opiekuńczej bądź usługi specjalistycznej. Reszta rzeczy, które 

dotyczą osób niepełnosprawnych leży w gestii ośrodka prowadzonego dla osób 

niepełnosprawnych. Kolejną instytucją, w której rodzina może uzyskać pomoc jest 

PCPR, w którym mogą otrzymać dofinansowanie np. do dostosowania pomieszczeń 

dla takich osób itd. Zaznaczyła, że GOPS poza pomocą finansową, jeżeli rodzina się 

kwalifikuje może oferować usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. Natomiast w przypadku przekroczenia dochodu usługi płatne są w 

części. Przy usługach specjalistycznych istnieje możliwość włączenia terapii i 



przyznania oddzielnego terapeuty na każde z dzieci, który przychodzi i może 

prowadzić zajęcia z dziećmi godzinę, dwie lub trzy tygodniowo w zależności od 

potrzeby tej rodziny. Usługi opiekuńcze polegają na przyznaniu opiekunki, której 

rolą jest przygotowanie posiłku, przebieranie dziecka, posprząta w pomieszczeniu 

gdzie przebywają dzieci.  

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że wnioski Radnego W. Dominika i M. Woźniaka  

dot. zapisów  w  statucie  były złożone do komisji ds. opracowania  Statutu. Niemniej 

jednak z uwagi na brak kworum nie odbyło się posiedzenie komisji w wyznaczonym 

terminie.  

Złożył wniosek powrotu do tradycji zarządzanej na sesjach minuty ciszy 

upamiętniającej szczególne historyczne zdarzenie.  

Osobiście uważa, że dzień 8 Maja nie może być uznany za Dzień Wyzwolenia.   

  

 

Pkt.27.  

Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o następujących 

sprawach:  

- do Biura Rady Miejskiej w Kłobucku wpłynęło sprawozdanie z Sprawozdanie 

zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce 

„Sprawozdania“. Jednocześnie Śląski Związek Gmin i Powiatów zwraca się z 

pytaniem czy Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia Karty 

Samorządności. Nie odpowiedziała na pismo, gdyż nie wie czy wolą Rady 

będzie podjęcie takiej uchwały. Karta samorządności zostanie skserowana  i  

przekazana  wszystkim radnym. 

- Wojewoda Śląski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach skargę wnoszącą o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 

291/XXX/2017 z dnia 21 marca 2017r. Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck – jako niezgodnej z art. 18 ust. 2 pkt 1 w 

związku z art.51 ust. 3 art. 23 ust. 2 i art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz z art. 7 Konstytucji RP. Skarga została zadekretowana do 

Radcy Prawnego, który w tej chwili zajmuje się przygotowaniem odpowiedzi. 

 

Radny J. Soluch – zapytał Radcę Prawnego, dlaczego Wojewoda Śląski złożył skargę  

do  WSA w Gliwicach, a  nie  uchylił  uchwały .   

 

Radny W. Dominik – odpowiedział, że w tym przypadku wojewoda nie zdążył 

wyjaśnił, że art. 91 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że: „Uchwała lub 

zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności 

uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia w trybie 

określonym w art. 90“. 

Natomiast art. 93 ust. 1 mówi: „Po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust.1  

organ nadzoru nie może  we  własnym  zakresie  stwierdzić  nieważności  uchwały 



lub zarządzenia  organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć 

uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.“ 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o przesłanej do Biura 

Rady z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich 

przesłała skargi Pana (…)  z  dnia  17 maja 2017r.  (data wpływu do U.M. 1.06.2017r.), 

który kwestionuje dotychczasowy sposób rozpatrywania przez  Burmistrza 

Kłobucka oraz kierownika  GOPS  możliwości  otrzymania  przewidzianej prawem  

pomocy  materialnej. 

Radny A. Tokarz – uważa, że są pewne przesłanki, które wskazują, że skargą 

powinna zająć się Komisja Rewizyjna. 

 

Nie wniesiono innych propozycji. 

 

Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała, że skarga zostanie skierowana do Komisji 

Rewizyjnej celem rozpatrzenia i przygotowania projektu uchwały oraz 

uzasadnienia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska przypomniała, że Rada Miejska w 

Kłobucku na XXXI Sesji w dniu 16.05.2017r. podjęła uchwały: 

- Nr 298/XXXI/2017 w sprawie „Apelu dot. podjęcia działań zmierzających do 

wprowadzenia do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obwodnicy miasta Kłobuck 

w ciągu drogi krajowej nr 43”, 

- Nr 299/XXXI/2017 w sprawie „Apelu dot. bezpłatnego korzystania z 

budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa – Pyrzowice”. Uchwały 

zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W związku 

z powyższym udzielona została w tej sprawie stosowna odpowiedź. 

- poinformowała, że przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach 

przeprowadzona została kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 

Gminy Kłobuck. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 7 kwietnia 2017r. Do Burmistrza Kłobucka zostało 

skierowane wystąpienie pokontrolne, które zostało również umieszczone na 

stronie internetowej RIO. Radni otrzymali w formie pisemnej  

- wpłynęły 2 uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań 

wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.  

Uchwały zostały podjęte przez: 

- Radę Powiatu w Tarnowskich Górach nr XXXVII/306/2017 z dnia 30 maja 

2017r. 

- Radę Miejską w Mikołowie nr XXIX/617/2017 z 25 kwietnia 2017r. 

- odczytała pismo mieszkanki Kłobucka w sprawie wykupu mieszkania które 

wpłynęło do Biura Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 26.06.2017r.  

 

 

 

 

 



Pkt.28.  

Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1532 zamknęła obrady 

XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  

 

Protokołowała: 

M. Wrona.   
D. Kowalik.  

 

(…) - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
 o ochronie danych osobowych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 922) 

 

 


