
 

P R O T O K Ó Ł 

  

  

 

Z 

XXXIII SESJI 

RADY MIEJSKIEJ 

W KŁOBUCKU 

  

 

 

 

 

ODBYTEJ 

W DNIU 16 SIERPNIA 2017r. 

W URZĘDZIE MIEJSKIM   

 W KŁOBUCKU 



  

Proponowany porządek obrad Sesji: 

  

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

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

      3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 

          przez Gminę Kłobuck. 

      4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach 

          prowadzonych przez Gminę Kłobuck. 

      5. Projekt uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek 

          tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym    

          powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych 

          prowadzonych przez Gminę Kłobuck. 

      6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru źłobków i klubów 

          dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck. 

      7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu    

          zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej.   

      8. Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części    

          nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne 

          użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz 

          dotychczasowych najemców.   

      9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do 

          porozumienia z dnia 6 marca 2015r o współpracy w sprawie opracowania i realizacji 

          Strategii RIT dla Subregionu Połnocnego w ramach Regionalnego Programu 

         Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

   10. Sprawy różne. 

   11. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pkt 1. 

Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 1100 otworzyła posiedzenie 

XXXIII Sesji Rady Miejskiej, zwołanej na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U.  z 2016 r., poz. 446  z późn. zmianami/ 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. Przekazała prowadzenie  

obrad sesji Wiceprzewodniczącemu Rady J. Batógowi. 

  

Pkt 2. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017. /min. 2:54/ 

       

      Skarbnik K. Jagusiak - omówiła projekt uchwały. 

 

      Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Handlu i Ochrony Środowiska T. 

Wałęga– powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku  J. Batóg  poprosił radnych o 

przedstawienie swoich uwag. 

 

      Radny M. Woźniak      /min   4:08 -   5:42/ 

      Burmistrz J. Zakrzewski                                                   /min   5:44 –10:13/ 

      Skarbnik J. Jagusiak      /min 10:30 –11:04/ 

      Radny M. Woźniak                                                            /min 11:11 –11:50/ 

      Burmistrz J. Zakrzewski                                                   /min 11:56 –12:04/   

      Radny A. Sękiewicz      /min 12:23 –12:34/   

      Kierownik Wydzialu IR W. Solska                                 /min 12:39 –14:44/ 

      Radna U. Bugaj                                                                  /min 14:50 –15:13/ 

      Kierownik Wydzialu IR W. Solska                                 /min 15:14 -15:46/ 

 

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

głosowało 17 radnych,  głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 335/XXXIII/2017 z dnia 16.08.2017r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem 

 

Pkt 3. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę 

Kłobuck. /min. 16:47/ 

 

      Skarbnik K. Jagusiak - omówiła projekt uchwały. 

 

      Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Handlu i Ochrony Środowiska 



      T. Wałęga– powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku  J. Batóg  poprosił radnych o 

przedstawienie swoich uwag. 

      / Nie zgłoszono / 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 18 radnych,  głosów przeciwnych i 

wstrzymujacych się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 336/XXXIII/ 2017 z dnia 16.08.2017r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem 

 

      Pkt 4. 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez 

Gminę Kłobuck. / min 18:30/ 

 

      Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska -poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w 

zapisie podstawy prawnej na zapis: 

      Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 art. 54  ust. 7 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2017r. poz. 1189 z późn. zm). W zwiazku z art. 

18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym ( Dz.U z 2016r poz. 446 z późn. zm. ) oraz po uwzględnieniu ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli posiadającymi status oraganizacji zawiązkowej 

reprezentowanej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego ( Dz. U. z 2015r poz. 1240) 

      oraz w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 2 pkt 1 Dz.U  z 2017r poz. 1089 w 

pkt. 2 rozporządzenie Dz.U z 2014r poz. 416 z późn. Omówiła projekt uchwały. 

 

      Przewodniczacy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury i Turystyki T. Kasprzyk – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

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

 

      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku J. Batóg poprosił radnych o    

       przedstawienie swoich uwag. 

      / Nie zgłoszono/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 

placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck głosowało 17 radnych, głosów           

przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 337/XXXIII/ 2017 z dnia 16.08.2017r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem 

 



Pkt 5. 

Projekt uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w 

oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kłobuck. /min 21:22/ 

       

      Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska - zgłosiła autopoprawkę w zakresie zapisu 

podstawy prawnej na zapis ustawa Karta Nauczyciela Dz.U z 2017 poz. 1189. 

        

Przewodniczacy komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury i Turystyki T. Kasprzyk – powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku J. Batóg  poprosił radnych o    

      przedstawienie swoich uwag. 

      / Nie zgłoszono  /   

     

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania 

obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych 

prowadzonych przez Gminę Kłobuck głosowało19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 338/XXXIII/ 2017 z dnia 16.08.2017r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem 

 

Pkt 6. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck./ min. 23;33 

 

      Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczacy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury i Turystyki T. Kasprzyk – powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku J. Batóg  poprosił radnych o    

       przedstawienie swoich uwag. 

 

      / Nie zgłoszono/   

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru źłobków 

i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck głosowało  19 radnych ,  

głośow przeciwnych i wstrzymujacych sie nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 339/XXXIII/ 2017 z dnia 16.08.2017r 

Kopia uchwały w załaczeniu pod protokołem. 



Pkt 7. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Łobodnie przy ul. Spichlerzowej. /min.23:20/ 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska -omówiła projekt uchwały. 

  

Wiceprzewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego J. Kulej – powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku  J. Batóg  poprosił radnych o 

przedstawienie swoich uwag. 

/ Nie zgłoszono / 

      

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Łobodnie przy ul. Spichlerzowej 

głosowało 19  radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujacych sie nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 340/XXXIII/2017 z dnia 16.08.2017r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

  

 

Pkt 8. 

Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, 

stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu 

Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców. / min 27:59/ 

 

      Burmistrz J. Zakrzewski  - zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z zapisu 

projektu uchwały z paragrafu 1 pkt 2. 

       - teren o pow. 15m2 pod ustawienie namiotu pod działalność gospodarczą – sprzedaż 

          rowerów na okres 5 miesięcy 

  

Wiceprzewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rolnictwa  Infrastruktury 

Komunalnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego J. Kulej – powiedział, że komisja  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszona autopoprawką.   

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku  J. Batóg poprosił radnych o 

przedstawienie swoich uwag. 

 

Radna D. Kasprzyk                /min 30:11- 31:16/ 

      Burmistrz J. Zakrzewski                                       /min 31:18 -31:50/ 

Radny A. Tokarz                                                     /min 31:53- 32:21/ 

 

 



Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat 

części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne 

użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz 

dotychczasowych najemców wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało16 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało sie od głosu/.    

Uchwała została podjęta i nosi Nr 341/XXXIII/ 2017 z dnia 16.08.2017r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.9. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 

2015r o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Połnocnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /min 

33:34/ 

 

      Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach Komisji. 

 

      Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Handlu i Ochrony Środowiska T. 

Wałęga– powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

       

     Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku  J. Batóg - poprosił radnych o 

przedstawienie swoich uwag. 

/ nie zgłoszono/ 

 

Za przyjęciem projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do 

porozumienia z dnia 6 marca 2015r o współpracy w sprawie opracowania i realizacji 

Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 głosowało 19 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących sie nie było/. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 342/XXXIII/ 2017 z dnia 16.08.2017r 

      Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

       

      Pkt. 11 

Sprawy różne. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku J. Batóg – poinformował o nastepują 

cych sprawach: 

     -  w dniu dzisiejszym zostało przekazane radnym sprawozdanie z przebiegu 

              wykonania budżetu za I półrocze 2017 oraz  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

              finansowej na lata 2016-2024 

     -  do wiadomości rady została przekazana udzielona przez Burmistrza 

       odpowiedż na przesłane pisma od mieszkanców miejscowości Białej 

             odnośnie pomiaru stężenia pyłów zawieszonych drogi Nadrzecznej w Białej. (pismo 

             przekazane radnym z materiałami na sesję). 

         -  wpłynęło pismo od Zarządu klubu LKS Pogoń Kamyk w sprawie poprawy 



            infrastruktury przez przebudowę istniejących i budowę nowych pilkochwytów. 

Burmistrz J. Zakrzewski - w kwestii przesłanego pisma /min 37:19 – 40:20/ 

      Radny A. Tokarz – /min 40:26 – 40:35 / 

Burmistrz J. Zakrzewski – /min 40:36 – 40:46/   

      Radna D. Kasprzyk - /min 41:12 – 42:03/ 

Burmistrz J. Zakrzewski /min 42:05 – 44:07/ 

 

      Wiceprzewodniczacy Rady J. Batóg poinformował, że: 

            - do wiadomości rady została przekazana udzielona przez Burmistrza odpowiedż 

                   na przesłane pismo od Rady Sołeckiej w Białej odnośnie braku informacji 

                   w sprawie realizacji inwestycji takich jak: chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 

                   Jasnogórskiej oraz przebudowy ul. Strażackiej. 

                - do wiadomości rady zostało przesłane pismo od mieszkańki Kłobucka z ul. 

                  11 Listopdada odnośnie zaistniałego konfliktu sąsiedzkiego. ( pismo zostało 

                   przekazane radnym z materiałami na sesję). 

       

      Radny A. Tokarz w nawiązaniu do pisma z Rady Sołeckiej z Białej /min. 45:33 – 46:26/ 

Burmistrz J. Zakrzewski  /min 46:40 – 47:14/ 

      Radny A. Tokarz /min 47:15 – 47:37/ 

      Burmistrz J. Zakrzewski /min 47:53- 48:10/ 

       

      Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poinformował, że do Biura Rady wpłyneło: 

               -  informacja z działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

               -  z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie wpłynęło postępowanie o umorzeniu 

                  Śledztwa w sprawie zaistniałego w dniu 1 sierpnia 2016 w Kłobucku, 

                  niedopełnienia swoich obowiazków służbowych przez Burmistrza Kłobucka 

                  poprzez zawarcie aneksu nr 1/2016 do umowy nr 327/GOR/X/2015 z dnia 02.10.2015 

                  zawartej z PZOM Strach Sp. zo. o Sp.k z/s w Konopiskach, czym działał na szkodę 

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

 

      Radny A. Tokarz - w odniesieniu do postanowienia Prokuratury/ min 50:08- 50:20/ 

       

     Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg odczytał pismo ze Śląskiego Urzędu w Katowicach 

dotyczące informacji odnośnie funkcjonowania gminnych rad seniorów. 

       

      Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do pisma mieszkanki Kłobucka / min 52:07- 

53:53/ 

 

 Pkt.10. 

 Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg o godzinie  12 00 zamknął obrady XXXIII 

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

  

 Protokołowała: M. Wrona. 


