
Kłobuck dn. 19.09.2017r. 
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Miejskiej w Kłobucku.
RM. 0012.2.006. 2017

Protokół Nr 6/2017
z posiedzenia

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Kłobucku

odbytej
w dniu 19.09.2017r.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny W. Dominik udział wzięli członkowie 
Komisji w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 
Przewodniczący W. Dominik otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji. 
Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 
członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 członków stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Odczytał porządek posiedzenia. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 16.08.2017r. 
  3. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu
      gminy, obowiązki gminy oraz sposoby ich realizacji  
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na
      terenie miejscowości Kłobuck. 
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
      nieruchomości. 
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażęnia zgody na wynajęcie lub
      wydzierżawienie  nieruchomości stanowiących własność Gminy Klobuck na okres 3 lat
      na rzecz  dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXVII/2016 Rady
      Miejskiej w Kłobuckuz dnia 22 listopada 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i
      zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
      właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych
      odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za
      gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016r Rady
      Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
      porządku na terenie Gminy Kłobuck. 



  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 
      2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub
      wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a
      pozostającej w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na
      rzecz dotychczasowych najemców. 
11. Rozpatrzenie 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 dotychczasowego najemcy. 
12. Wypracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk ( realizacja na podstawie Uchwały Nr
      238/XXVII/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
      Kamyk).
13. Wypracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego terenu w miejscowosci Borowianka i Kopiec ( realizacja na podstawie
       Uchwały Nr 239/XXVII/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przystąpienia do
       sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
       miejscowościach Borowianka i Kopiec).
14. Sprawy różne
-  wypracowanie opinii do wniosku Stowarzyszenia Koliber o zmianę nazwy ul. 9 Maja
    położonej w Kłobucku wymienionej przez Instytut Pamięci Narodowej wsród nazw
    wypełniających normę art. 1 ustawy z dnia 1.04.2016r o zakazie propagowania
    komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i
    urządzeń użyteczności publicznej( Dz. U. z 2016r poz. 744).Proponowana przez
    Stowarzyszenie Koliber nowa nazwa dla przedmiotowej drogi gminnej to ul. Ignacego
    Paderewskiego. 
-  wypracowanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
    drogi gminnej – ul. Wały w Kłobucku schodów wejściowych do budynku
    zlokalizowanego na działce nr 990/3 obręb Kłobuck.
-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji 
    ruchu na drodze wewnętrznej za blokiem przy ul. Listopada 8 w Kłobucku 
    poprzez ustanowienie przedmiotowej drogi drogą jednokierunkową.
-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji 
    ruchu na drodze ul. Żabiej w Kłobucku poprzez ograniczenie prędkości do 30km/h.
-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji 
    ruchu na ul. H. Dąbrowskiego w Kłobucku poprzez wprowadzenie zakazu 
    zatrzymywania się na odcinku od ul. J. Kochanowskiego do końca ogrodzenia
    ogródków działkowych.
-  wypracowanie  opinii, co  do  zasadności  wprowadzenia  zmiany  stałej  organizacji 
    ruchu poprzez ustawienie znaku D-4a przy wjeździe na ul. Błotną w Kłobucku.
-  ponowne przeanalizowanie zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji 
    ruchu na drodze ul. Kard. S. Wyszyńskiego Kłobucku poprzez ustanowienie drogi 



    jako jednokierunkową z wjazdem od drogi wojewódzkiej DW-491 i wyjazdem na 
    skrzyżowanie dróg gminnych ul. Rynek Jana Pawła II i ul. J. Długosza z 
    jednoczesnym wyznaczeniem po jednej stronie drogi miejsc parkingowych, na całej 
    długości ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
-  wypracowanie stanowiska w sprawie naprawy ul. Topolowej od Nr 15 do 18 w 
   Łobodnie – ustalenie terminu przeprowadzenia wizji w terenie.

 Ad. 1. 
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Przewodniczacy Komisji W. Dominik – poprosił o wycofanie z porządku posiedzenia 
komisji pkt.:

Pkt.12 
Wypracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego 
terenu w miejscowości Kamyk ( realizacja na podstawie Uchwały Nr238/XXVII/2016 z 
dnia 22.11.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk).

Pkt.13. 
Wypracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w miejscowosci Borowianka i Kopiec ( realizacja na podstawie Uchwały Nr 
239/XXVII/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i 
Kopiec).

 Porzadek posiedzenia ( po wprowadzonych zmianach)
  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 16.08.2017r. 
  3. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu
      gminy, obowiązki gminy oraz sposoby ich realizacji  
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na
      terenie miejscowości Kłobuck. 
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
      nieruchomości. 
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub
      wydzierżawienie  nieruchomości stanowiących własność Gminy Klobuck na okres 3 lat
      na rzecz  dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXVII/2016 Rady
      Miejskiej w Kłobuckuz dnia 22 listopada 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i
      zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
      właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck i zagospodarowania tych
      odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za
      gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016r Rady
      Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
      porządku na terenie Gminy Kłobuck. 
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 
      2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub
      wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, pozostające
      w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz
      dotychczasowych najemców. 
11. Rozpatrzenie 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 dotychczasowego najemcy. 
12.  Sprawy różne 
-   wypracowanie opinii do wniosku Stowarzyszenia Koliber o zmianę nazwy ul. 9 Maja
    położonej w Kłobucku wymienionej przez Instytut Pamięci Narodowej wsród nazw
    wypełniających normę art. 1 ustawy z dnia 1.04.2016r o zakazie propagowania
    komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i
    urządzeń użyteczności publicznej( Dz. U. z 2016r poz. 744).Proponowana przez
    Stowarzyszenie Koliber nowa nazwa dla przedmiotowej drogi gminnej to ul. Ignacego
    Paderewskiego.
-  wypracowanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
    drogi gminnej – ul. Wały w Kłobucku schodów wejściowych do budynku
    zlokalizowanego na działce nr 990/3 obręb Kłobuck.
-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji 
    ruchu na drodze wewnętrznej za blokiem przy ul. Listopada 8 w Kłobucku 
    poprzez ustanowienie przedmiotowej drogi drogą jednokierunkową.
-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji 
    ruchu na drodze ul. Żabiej w Kłobucku poprzez ograniczenie prędkości do 30km/h.
-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji 
    ruchu na ul. H. Dąbrowskiego w Kłobucku poprzez wprowadzenie zakazu 
    zatrzymywania się na odcinku od ul. J. Kochanowskiego do końca ogrodzenia
    ogródków działkowych.
-  wypracowanie  opinii, co  do  zasadności  wprowadzenia  zmiany  stałej  organizacji 
    ruchu poprzez ustawienie znaku D-4a przy wjeździe na ul. Błotną w Kłobucku.
-  ponowne przeanalizowanie zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji 
    ruchu na drodze ul. Kard. S. Wyszyńskiego Kłobucku poprzez ustanowienie drogi 
    jako jednokierunkową z wjazdem od drogi wojewódzkiej DW-491 i wyjazdem na 
    skrzyżowanie dróg gminnych ul. Rynek Jana Pawła II i ul. J. Długosza z 
    jednoczesnym wyznaczeniem po jednej stronie drogi miejsc parkingowych, na całej 
    długości ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
-  wypracowanie stanowiska w sprawie naprawy ul. Topolowej od Nr 15 do 18 w 
   Łobodnie – ustalenie terminu przeprowadzenia wizji w terenie.
Komisja jednogłośnie przyjęła  porządek posiedzenia wraz ze zgłoszoną zmianą. 



Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 16.08.2017r. 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 16.08.2017r 
/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała sie od głosu/.

Ad. 3. 
Informacja dotycząca funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, 
obowiązki gminy oraz sposoby ich realizacji.  

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - przedstawił informację dotyczacą funkcjonowania 
systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy.

Informacja w załączeniu pod protokołem.

Ad.4. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie 
miejscowości Kłobuck. 

Wydział GPN G. Stasińska  - poinformowała, że przedmiotowa droga została 
zlokalizowana na części działek ozn. Nr 4350/259, 4350/113 i 4350/110 i została zaliczona 
do kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr 163/XXXIV/87 WRN w Częstochowie z dnia 
28.12.1987r. Nazwę ul. 9 Maja Rada Narodowa w Kłobucku nadała uchwałą nr VI/25/75 z 
dnia 28.05.1975r. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu powyższa nazwa powinna zostać zmieniona jako 
wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności. Zgodnie z 
art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawie 
ustalenia nazwy dróg należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. Zmiana nazwy 
przedmiotowej drogi wiązać sie będzie z koniecznością wymiany dokumentów, w których
uwidoczniony jest adres. Obecnie przy ul. 9 Maja prowadzi działalność 9 firm handlowo - 
usługowych. Z propozycją nadania nowej nazwy ul. Ignacego Paderewskiego  wystapiło 
Stowarzyszenie "Koliber". Z wnioskiem o zmianę nazwy ul. 9 Maja na sesji w dniu 
27.06.2017r. wystąpił radny W. Dominik. Nadmieniła, że tut. Urząd przesłał do Wojewody 
Śląskiego za pismem NPII.4100.51.2017 z dnia 22.03.2017r wykaz obowiązujących na 
terenie gminy nazw ulic. Wojewoda na podstawie art. 3 cyt. ustawy, dokonując oceny ich 
nazw, może  w trybie zarządzenia zastępczego nadać nazwę zgodną z art. 1 ustawy. 

Przewodniczący komisji W. Dominik – uważa, że ustawa zobowiązywała do zmiany 
nazwy ulicy w ciągu 12 miesięcy od wejścia jej w życie, który to termin minął z dniem 
1.09.2017r. Natomiast niniejszy projekt uchwały zmieniający nazwę ulicy został 
przygotowany w trybie ustawy o samorządzie gminnym, który narazi istniejących 
przesiebiorców na dodatkowe koszty z tytułu zmiany. Zaproponował wstrzymanie się do 
czasu zajęcia stanowiska przez wojewodę, który w porozumieniu z IPN wyda zarządzenie



zmieniające nazwę tej ulicy w oparciu o ustawe dekomunizacjyjną.  
Komisja jednogłośnie wstrzymała sie z wypracowaniem opinii do projektu uchwały do 
czasu zajęcia stanowiska przez wojewodę w sprawie naruszenia przez nazwę ulicy art. 1 
Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności. 
Komisja wnosi o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji. 

Ad.5. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

Wydział GPN G. Stasińska – poinformowała, że przedmiotowa działka została 
wydzielona w 2009r pod realizację celu publicznego pod poszerzenie ul. Kordeckiego w 
Kłobucku. Nieodpłatne przekazanie działki zadeklarowane zostało przez jej właściciela. 
Zaznaczyła, że Rada Miejska Uchwałą nr 315/XXXI/ 2017 z dnia 16 maja 2017 wyraziła 
zgodę na nieodpłatne nabycie 8 innych działek.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.6. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażęnia zgody na wynajecie lub wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych 
najemców lub dzierżawców.  

Wydział GPN G. Stasinska  poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 
wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców lub 
dzierżawców. Szczegółowo omówiła załączniki do uchwały zawierającej wykaz najemców
wskazany w załączniku Nr 1 do uchwały oraz wykaz dzierżawców wskazanych w 
załączniku Nr 2. 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.7. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXVII/2016 Rady Miejskiej w 
Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Sekretarz M. Kasprzak  - przypomniała, że wypełniając obowiązek wynikający z art. 6r 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Rada Miejska w Kłobucku określiła w drodze uchwały w dniu 22 listopada 2016r 
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck i 



zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęcie zapisów niniejszego 
projektu uchwały wynika z koniecznosci dostosowania obowiazujących aktów prawa do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zmiana dotycząca 
częstotliwości i wielkości pojemników związana jest z propozycją zbierania przez 
mieszkańców i odbierania przez firmę świadcącą usługę odpadów segregowanych – szkła 
w pojemnikach. Projekt uchwały celem zaopiniowania został przekazany do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w dniach 28.08 -15.09.2017r poddany 
konsultacjom społecznym. 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – poprosił o przeanalizowanie zapisu ust. 1 pkt 2 
ppkt d ponieważ uważa, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów zapis ust. 1 pkt 2 ppkt d 
powinien mieć brzmienie odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględniem bioodpadów.  

Sekretarz M. Kasprzak - wyjaśniła, że rozporządzenie weszło w życie w dniu 01.07.2017r. 
Natomiast z uwagi, że  umowa na odbór odpadów kończy się  w marcu 2018  gmina 
proponuje wprowadzenie tych przepisów z dniem 01 kwietnia 2018r. z uwagi na 
konieczność przygotowania potrzebnej specyfikacji przetargowej aby przedsiębiorca miał 
możliwość prawidłowego oszczacowania przedmiotu zamówienia. 

Radna B. Błaszczykowska – zapytała, czy istnieje możliwość zaopatrzenia mieszkańców 
w pojemniki do selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji. 

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała,  że worki są alternatywą wyjątkową dla 
pojemników i można wnioskować o pojemniki do zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji. Natomiast obecnie zostały zaproponowane tylko pojemniki na szkło aby 
nie zostały znacznie podniesione koszty systemu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało sie od głosu.    

Ad. 8. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016r Rady Miejskiej w
Kłobucku z dnia 22.11.2016r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Kłobuck. 

Sekretarz M. Kasprzak – poinformowała, że podjęcie niniejszej uchwały ma na celu 
dostosowanie obowiązujących aktów prawa miejscowego do nowego systemu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów, które weszło w życie z dniem 1.07.2017r., które wprowadza 



Wspólny System Segregacji Odpadów na terenie całego kraju, które będą podzielone na 
nastepujące frakcje: 
- papier – zbierany w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego
- szkło- zbierane w pojemnikach lub workach koloru zielonego
- metale i tworzywa sztuczne zbierane w pojemnikach lub workach koloru żółtego
- odpady ulegajace biodegradacji- zbierane w pojemnikach lub workach koloru brązowego
Zmiana dotycząca częstotliwości i wielkości pojemników związana jest z propozycją 
zbierania przez mieszkanców i odbierania przez firmę świadczacą usługę odpadów 
segregowanych – szkła w pojemnikach. Projekt uchwały celem zaopiniowania został 
przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, został również w 
dniach 28.08 -15.09.2017r poddany konsultacjom społecznym. 

Radny W. Dominik –poprosił o rozważenie mozliwości uzupełnienia zapisu  w § 16 ust.1  
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck z uwagi na 
fakt, że rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1.07.2017r. narzuca formę 
wskazania koloru odpowiedniego pojemnika z napisem zbiórki danej frakcji. Przykład 
pojemnik niebieski z napisem papier i tektura.

Radny J. Batóg – przyznał, że dostarczenie dodatkowego pojemnika na odpady 
biodegradowane zwiększy koszt obsługi, który byłby rozłożony na wszystkich 
mieszkanców.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

Ad.9. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015-2016 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck. 

Wydział GOR – przypomniała, że zgodnie z art. 17 Prawo ochrony środowiska organy 
wykonawcze gminy w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządzają gminne 
programy ochrony środowiska. Wobec powyższego w dniu 14.02.2014r Rada Miejska w 
Kłobucku Uchwałą Nr 387/XL/2014r przyjęła " Aktualizację Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2014-2017" który ma za zadanie wyznaczenie ram 
dla póżniejszych przedsięwzięć i zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania 
środków finansowych na działania wskazane w programie oraz umożliwienie i 
wspieranie pozyskiwania środków przez jednostki samorządowe na realizację 
określonych zadań środowiskowych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 z dnia 27.04.2001r Prawo 
ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza, co 2 lata raporty z wykonania, 
programu ochrony środowiska, które przedstawia radzie gminy. Przedmiotowy raport 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje okres od 01.01.2015r do 31.12.2016r i 
dotyczy zadań inwestystycyjnych zrealizowanych w tym czasie. 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zwrócił uwagę, że obowiązkiem Rady jest 



przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck w formie uchwały, a 
obowiązkiem Burmistrza jest jego realizacja i przygotowanie raportu z jego wykonania. 
Natomiast z uwagi na fakt, że nie ma formalnego obowiązku przyjęcia raportu w drodze 
uchwały przez radę gminy raport powinien być przedstawiony przez Burmistrza bez 
potrzeby głosowania uchwały. 

Sekretarz M. Kasprzak  - odpowiedziała, że przedstawiona forma została przyjęta przed 
laty wskutek przeprowadzonych rozmów z Radcą Prawnym T. Głębockim i taka forma 
również została przyjęta przez Radcę Prawnego Sz. Ziębacza. 

Radna D. Kasprzyk -  zapytała, czy do Programu Ochrony Środowiska  może być 
wprowadony temat dotyczący opracowania stałych zobowiązań w stosunku do właścicieli
niezagospodarowanych działkach (porośniętych chaszczami) w celu konieczności ich 
uporządkowania. 
 
Sekretarz M. Kasprzak- poinformowała, że w celu utrzymania  w czystości na  
niezagospodarowanych nieruchomościach są pewnego rodzaju instrumenty, które 
wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i ustawy o odpadach. Natomiast nie ma 
możliwości przygotowania programu, który obligowałby mieszkańców do utrzymania 
działek w należytym stanie.  Dlatego też w przypadku, gdy są to odpady istnieje 
możliwość zobowiązania mieszkańca poporzez wszczęcie postępowania w trybie ustawy 
o odpadach do ich usunięcia. Natomiast w przypadku, gdy nieruchomość jest zarośnięta 
chaszczami powołując się na przepisy przeciw pożarowe stosowana jest zasada 
poproszenia właściciela nieruchomości do jej wykoszenie, co jest czynione. 

Radny J. Puchała - przytoczył przykład zaniedbanych działek w środku miasta przy ul. 
Wały. 

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała, że w tych przypadkach wielokrotnie były już 
podejmowane czynności mające na celu uprzątnięcia tych nieruchomości i te 
nieruchomość zostały uprzątnięte. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że nie możemy tak 
daleko ingerować we własność prywatną możemy tylko prosić  aby działki zostały  
wykoszone ze zbędnej roślinności. 

Radna B. Błaszczykowska – w nawiązaniu do zarośnietych zaniedbanych nieruchomości 
zwróciła uwagę, że oprócz estetyki i ochrony przeciw pożarowej pojawia sie problem 
zdrowotny, a tego rodzaju zarośla bardzo przeszkadzają osobom chorującym na alergię.  
Poprosiła o poproszenie tych właścieli działek o wykaszanie działek.

Sekretarz M. Kasprzak- zapewniła, że takie pisma są wysyłane do właścicieli działek. 

Radny Z. Bełtowski – poinformował, że taki sam problem dotyczy nie uprawianych pól. 

Sekretarz M. Kasprzak- odpowiedziała, że urząd nie ma możliwości zmuszenia 



właściciela pola do jego uprawy.
 
Przewodniczacy Komisji W. Dominik powiedział, że będzie głosował przeciwko,tylko 
dlatego, że uważa, że przyjmowanie programu w formie uchwały jest nie potrzebne. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/za głosowało 10 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała sie od głosu/. 

Ad.10. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostającej w trwałym zarządzie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców. 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że niniejszy projekt uchwały przewiduje 
wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat, na rzecz 
dotychczasowych najemców, nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck 
opisanych w projekcie uchwały tj..

– pow. 4m2  na widowni w budynku Krytej Pływalni,
– pow. 70m2  boiska asfaltowego,
– pow. 150m2 terenu OSiR 

Radny T. Wałęga – zapytał, czy podjęcie przez Radę Miejską uchwały nie będzie 
kolidowało z planami przebudowy OSiR i czy istnieje możliwość zapoznania się  
koncepcją przebudowy OSiR.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie będzie, ponieważ inwestycja nie obejmuje 
tego terenu. Projekt przebudowy strzelnicy na Centrum Integracji Społecznej jest już 
przygotowany obecnie jesteśmy na etapie roztrzygnięcia przetargu. Natomiast w trakcie 
opracowywania jest koncepcja dotycząca odkrytego basenu i terenu przy ul. Niemczyka. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.11
Rozpatrzenie 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 dotychczasowego najemcy. 

Burmistrz J. Zakrzewski  poinformował, że niniejszy projekt uchwały przewiduje 
wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat, na rzecz 
dotychczasowych najemców, części Budynku MOK tj. pomieszczenia użytkowego o pow. 
42,50m2  z przeznaczeniem pod działalność Społecznego Ogniska Muzycznego.    

Radny T. Wałega – zapytał, jak został rozwiązany konflikt na linii gmina, MOK i 
Społeczne Ognisko Muzyczne



Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zmiana dyrektora Społecznego Ogniska 
Muzycznego spowodowała poprawę w realacjach i we współpracy Społecznego Ogniska 
Muzycznego z MOK.  

Radny T. Wałega – zapytał, czy została zwiększona dostępność mieszkańców do 
Społecznego Ośrodka Muzycznego zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o konflikt na linii MOK 
a SOM  odniósł wrażenie, że kwestie personalne były drugorzędne.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że Dyrektor MOK nadal podtrzymuje 
stanowisko aby tego rodzaju instytucja jak Społeczne Ognisko Muzyczne było 
prowadzone przez MOK. Przypomniał, że były plany aby przenieść Ognisko Muzyczne w
inne miejsce. Niemniej jednak Stowarzyszenie nie szuka innej lokalizacji, więc zachodzi 
konieczność przedłużenia umowy najmu. 

Radna B. Błaszykowska – zapytała, czy te pomieszczenia nie będą potrzebne na 
działalność MOK z uwagi, że było planowane rozszerzenie działalności MOK.  
Zwrócila uwagę, że w ubiegłym roku była mowa o przejęciu Ogniska i o obniżeniu o 
połowę stawki opłaty. 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że więcej informacji w tej kwestii radni mogą 
uzyskać od Dyrektora MOK. 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało sie od głosu/.  

Ad.12.
Sprawy różne 
-  wypracowanie opinii do wniosku Stowarzyszenia Koliber o zmianę nazwy ul. 9 Maja położonej 
    w Kłobucku wymienionej przez Instytut Pamięci Narodowej wsród nazw wypełniających normę
    art. 1 ustawy z dnia 1.04.2016r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
    totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
    (Dz. U. z 2016r poz. 744).Proponowana przez Stowarzyszenie Koliber nowa nazwa dla
    przedmiotowej drogi gminnej to ul. Ignacego Paderewskiego.

Przewodniczący komisji W. Dominik - poinformował, że temat został omówiony przy 
projekcie uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie 
miejscowości Kłobuck. 
Komisja wnioskowała o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji, ponieważ 
obowiązek wynikający  z ustawy z dnia 1.04.2016r o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej nie został wypełniony przez gminę. W związku z czym zmiana nazwy tej ulicy 
w trybie ustawy o samorządzie gminnym będzie generowała koszty dla użytkowników 
lokali usługowych zlokalizowanych przy tej ulicy. Zdaniem komisji należy wstrzymać się 



ze zmainą nazwy do czasu wydania przez wojewodę zarządzenia zmieniającego nazwę 
ulicy w oparciu o ustawę dekomunizacyjną.  

-  wypracowanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
   gminnej – ul. Wały w Kłobucku schodów wejściowych do budynku zlokalizowanego na działce 
   nr 990/3 obręb Kłobuck.

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował, że przedstawiony projekt jest wynikiem, żle  
zrozumianej zgody podczas wcześniej omawianego tematu z właścicielką, który dotyczył 
wyrażenia zgody na wybudowanie schodów do kawiarenki w obrębie własnej działki w 
sąsiedztwie  działki gminnej będącej pasem drogowym.  Natomiast nie została wyrażona 
zgoda na wejście  z budową w pas drogowy. Uważa, że uzyskana zgoda Konserwatora z 
pozwoleniem na budowę ma wadę prawną, gdyż właścicielka nie posiada prawa 
własności do dysponowania terenem.  

Radny J. Puchała -  uważa, że w pasie drogowym zostały wybudowane schody przy ul. 
3 Maja natomiast w tym przypadku schody nie będą wchodziły w chodnik, ponieważ 
między budynkiem, a wybudowanym już chodnikiem jest kawałek zieleni, na którym 
mają być wybudowane schody. 

Burmistrz J. Zakrzewski - uważa, że jest to kwestia formalna, gdyż wystąpił błąd na 
etapie projektowania i uzgodnienia, ponieważ projektant powinien mieć rozeznanie 
własności terenu i znać przepisy. Zazanaczył, aby nie była blokowana działalności 
gospodarcza na wstępnym etapie taka zgoda została udzielona. Niemniej jednak nie wie, 
co autor miał na myśli mówiąc o zgodzie na budowę schodów kiedy nie był jeszcze znany 
zakres przewidzainego terenu zajetego pod schody. Ponadto dodatkowym aspektem tej 
sprawy jest to, że opłaty za zajęcie pasa drogowego i dzierżawienie są dużo wyższe niż 
zwykła dzierżawa gruntu pod typową działalaność gospodarczą.

Przewodniczacy Komisji W. Dominik- uważa, że w tym przypadku na dzierżąwę terenu 
nie jest wymagana zgoda rady, ponieważ idzie to w trybie ustawy o drogach publicznych 
jako zajęcie pasa drogowego na, co zgodę wydaje zarządca drogi w trybie  decyzji 
administracyjnej. 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że zgodę wydaje zarządca drogi w trybie w 
decyzji ale na czasowe zajęcie pasa.

Przewodniczacy Komisji W. Dominik – rozumie, że nie ma innej formy użytkowania pasa 
drogowego w sposób inny niż droga np. poprzez realizację obiektów budowlanych jak 
tylko w oparciu o ustawę o drogach publicznych poprzez zajęcie pasa drogowego. 
Zwrócił uwagę, że z przedstawionych niekompletnych szkiców wynika, że schody nie 
ingerują w urządzona część pasa ciągu  pieszo jezdnego, gdyż są w pasie zieleni, który  
nie jest użytkowany w żaden inny sposób. 



Burmistrz J. Zakrzewski – powiedział, że istnieje możliwość dziarżawy, gdyby został 
wydzielony pas zieleni poza pasem drogowym. 

Radna D. Kasprzyk – zapytała czy wnioskodawczyni wnioskuje o budowę schodów do 
drugiej części budynku.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że chodzi o schody do patio od strony ul. Wały.  

Przewodniczacy Komisji W. Dominik - powiedział, że komisja nie podejmuje wiażącej 
decyzji odnośnie budowy schodów tylko opiniuje możliwość lokalizacji tych schodów w 
pasie drogowym ul. Wały. 

/za pozytywną opinią głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było, 6 radnych 
wstrzymało sie od głosu/

-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu na drodze
    wewnętrznej za blokiem przy ul. Listopada 8 w Kłobucku poprzez ustanowienie przedmiotowej
    drogi, drogą jednokierunkową.

Przewodniczacy Komisji W. Dominik - poinformował, że wnioskiem o  ustanowienie
 przedmiotowej drogi drogą jednokierunkową z kierunkim jazdy od ul. Bohaterów
 Bitwy pod Mokrą w kierunku ul. Harcerskiej wystąpił Zarząd Wspólnoty bloku Nr 8.

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że droga przy ul. 11 Listopada 8 
przebiega w strefie zamieszkania, przy której znajduje się chodnik, ponadto znajdują się 
dwie zatotki, które przez mieszkańców wbrew obowiązujących przepisów 
wykorzystywane są jako miejsca parkingowe. Zgodnie z przepisami istniejące zatoki 
powinny być wolnym miejscem do umożliwienia przejazdu pojazdowi nadjeżającemu z 
przeciwnej strony. Osobiście uważa, że droga powinna zostać drogą dwukierunkową bez 
możliwości parkowania w zatokach. 

Przewodniczący Komisji W. Dominik - rozumie, że wniosek mieszkańców dotyczy 
ustanowienia drogi jednokierunkowej z możliwością parkowania.

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – odpowiedział, że parkingi w zatokach nie spełniają 
warunków technicznych. Ponadto jest to strefa zamieszkania i można parkować tylko w 
wyznaczonych miejscach zaznaczył, że w pobliżu znajduje się plac zabaw. 

Przewodniczący Komisji W. Dominik- uważa, że ustanowienie drogi jednokierunkowej 
miałby sens w przypadku utworzenia parkingu w pasie drogowym. 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - dodał, że przy bloku Wspólnoty znajduje się boks  w 
którym znajdują się pojemniki na odpady komunalne i śmieciarka w celu ich opróżnienia 
wjeżdza od strony od ul.Przechodniej cofając około 40m.



Radny J. Batóg – uważa, że droga jednokierunkowa spowoduje jeszcze większy ruch na 
skrzyżowaniu przy wjeżdzie w stronę Urzędu, a szczególnie w dni targowe. 

 /za pozytyną opinią głosów nie było, 12 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od
 głosu/. 
Wniosek został negatywnie zaopiniowany. 

-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu na drodze
    ul. Żabiej w Kłobucku poprzez ograniczenie prędkości do 30km/h.

Przewodniczący Komisji W. Dominik  poinformował, że wprowadzenie zmiany stałej 
organizacji ruchu na drodze ul. Żabiej poprzez ograniczenie prędkości do 30km ma na 
celu poprawę bezpieczeństwa mieszkanców, a w szczególności dzieci. 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że nie ma potrzeby ustawiania 
znaków skoro to reguluje ustawa. Niemniej jednak z uwagi na poprawę bezpieczeństwa 
dzieci w tym przypadku zrobiłby wyjątek, gdyż ta droga jest wąska i nie spełnia 
parametrów mimo, że została zaliczona do kategorii dróg gminnych.

Radny M. Strzelczyk – zwrócił uwagę, że w przyszłości planowane jest wysypanie 
nawierzchni tej drogi destruktem. Przypomniał, że w celu poprawy przejezdności tej 
drogi na rok 2017 z Sołectwa Zakrzew została przekazana kwota 10 tyś zł,  a z Sołectwa 
Rybno 5 tyś zł. Niemniej jednak w czasie przebudowy drogi powiatowej ul. Żabia została 
bardzo zniszczona. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy wnioskują o położenie nakładki z 
destuktu na całej powierzchni drogi. 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - odpowiedział, że chcąc położyć nakładke w 
granicach 15cm grubości potrzebna jest znacznie więcej środków finansowych.

Radny M. Strzelczyk - uważa, że wystarczy położenie nakładki na grubości 5-7cm tak jak 
została położona na końcówce ulicy Krętej. 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski  odpowiedział, że nakładka  położona na koncówce ul. 
Krętej na wysokości 5-6 cm jest wystarczająca z uwagi, że teren był dobrze utwardzany 
przed laty. Natomiast ul. Żabia jest na terenie podmokłym i konieczne jest położenie 
nakładki o większej grubości.  

Radny J. Kulej uważa, za zasadne ustawienie na ul. Żabiej znaku z ograniczającego 
prędkość do 30km /h.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany 
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę, na wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu 
na drodze ul. Żabiej w Kłobucku poprzez ograniczenie predkosci do 30km /h.
-  w  ypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu na ul. 



    H. Dąbrowskiego w Kłobucku poprzez wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od
    ul. J. Kochanowskiego do końca ogrodzenia ogródków działkowych.

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – poinformował, że wprowadzenie zakazu 
zatrzymywania sie na odcinku od ul. J. Kochanowskiego do końca ogrodzenia ogródków 
działkowych  ma na w celu wyeliminowania notorycznego zastawiania przejezdności 
drogi pojazdami działkowców. W celu udrożnienia przejezdności drogi na ul. 
Kochanowskiego zostało wykonanych 10 miejsc parkingowych. Zaznaczył, że o 
wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu pojazdów na ul. H. Dąbrowskiego wnioskowała
KPP w Kłobucku. 
 
Radny J. Kulej – przypomniał, że ten temat był już poruszany na sesji.  Poinformował, że 
w celu rozwiązania istniejącego problemu należy przy już wyznaczonych miejscach 
parkingowych wyznaczyć  bramę tak aby można było zaparkować przy ulicy 
Kochanowskiego, lub poprzez poszerzenie drogi ul. Dąbrowskiego kosztem istniejącej 
alejki przesuwając ogrodzenie w głąb ogrodków działkowych.

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że zostały wykonane dwa projekty na ul. 
Dąbrowskiego i na ul. Kochanowskiego z  tym, że na ul. Kochanowskiego mieliśmy swoją 
własność, a na ul. Dąbrowskiego zachodziła konieczność wejścia w granicach 60cm na 
teren Ogródków Działkowych. Dlatego też o wyrażenie zgody zwróciliśmy się do 
Zarządu Ogródków Działkowych na co nie została wyrażona zgoda. Zwrócił uwagę, że 
była również propozycja wykonania wpustów bramowych aby istniała możliwość 
swobodnego manewrowania przy jakiejkolwiek potrzebnej dostawie. Osobiście dziwi się 
działkowcom, że chcą rozwiązać problem kosztem gminy. Wybudowany parking przy ul. 
Kochanowskiego jest pusty, a działkowcy parkują na ul. Dabrowskiego. Dlatego też 
uważa, że należy sprawę postawić jasno, że zostanie wyrażona zgoda na zajęcie 60cm 
terenu lub poprzez ustawienie znaku.

Radny T. Wałęga – zapytał jaka była argumentacja działkowców na spotkaniu. 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że działkowcy nie chcą przekazać 60cm pod 
parking, który miałby służyć tylko działkowcom.  Być może Zarząd nie potrafi przekonać 
działkowców do wyrażenia zgody. Uważą, że w tym przypadku nie ma mowy o 
zabieraniu terenu gdyż dajemy parking wykonany ze środków gminnych. 

Radny T. Wałega – dodał, że gdyby to on był działkowcem i z tak złożoną propozycją  
budowy parkingu sam zaproponowałby przesunięcie ogrodzenia w celu jego urządzenia. 

Przewodniczacy Komisji W. Dominik zwrócił uwage, że z przedstawionego załącznika 
mapowego wynika, że ogrodzenie działek od strony wschodniej narusza własność gminną

Burmistrz J. Zakrzewski uzupełnił, że chcąc uregulować stan prawny powinniśmy 
zwrócić sie do Ogrodów Działkowych o przesunięcie ogrodzenia z uwagi na wejście w 



teren gminny. 
 
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – zaznaczył, że jest to duże osiedle o wąskich ulicach 
więc wyznaczenie dróg jednokierunkowych spowoduje, wiele utrudnień z dojazdem na 
osiedle.
 
Przewodniczacy Komisji W. Dominik – poprosił o wyłączenie jego osoby z głosowania. 

Za wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu na ul. H. Dąbrowskiego w Kłobucku 
poprzez wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od  ul. J. Kochanowskiego 
do końca ogrodzenia ogródków działkowych 
głosowało 7 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 4 radnych wstrzymało sie od głosu/. 

-  wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu poprzez
    ustawienie znaku D-4a przy wjeździe na ul. Błotną w Kłobucku.

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski- poinformował, że  z wnioskiem z wystąpił właściciel 
posesji przy której kończy się bieg drogi.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu 
poprzez ustawienie znaku D-4a przy wjeździe na ul. Błotną w Kłobucku. 

-  ponowne przeanalizowanie zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu na drodze
    ul. Kard. S. Wyszyńskiego Kłobucku poprzez ustanowienie drogi jako jednokierunkową z
    wjazdem od drogi wojewódzkiej DW-491 i wyjazdem na skrzyżowanie dróg gminnych ul. Rynek
    Jana Pawła II i ul. J. Długosza z jednoczesnym wyznaczeniem po jednej stronie drogi miejsc
    parkingowych, na całej długości ul. Kard. S. Wyszyńskiego

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - poinformował, że zdaniem policji w celu udrożnienia 
ul. St. Wyszyńskiego najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy byłoby ustanowienie 
tej ulicy drogą jednokierunkową z wyznaczonymi miejscami do parkowania. Natomiast 
osobiście uważa, że rada powinna rozważyć możliwość jej poszerzenia iwyzanaczenia  
miejsc parkingowych kosztem istniejącej zieleni.

Radny J. Puchała -  ustanowienie drogi jednokierunkowej spowoduje jeszcze większe 
zagęszczenie na ul. 11 Listopada.

Radna B. Błaszczykowska – dodała, że jest szpital gdzie czas dojazdu jest bardzo istotny i 
musi być bardzo krótki i dogodny z każdych stron. Dlatego też zasadne jest  
pozostawienie tej ulicy jako dwukierunkowej z wyznaczeniem miejsc parkingowych 
kosztem istniejącej zieleni. 

Przewodniczacy Komisji W. Dominik – uważa, że problem parkowania dotyczy całego 
miasta i należy rozwązać go kompleksowo. 



Radny W. Ściebura - zwrócił uwagę, że parkingi przy ul. 11 listopada do godziny 7:00 są 
puste. Problem zaczyna sie dopiero od godziny 7:00  kiedy przyjeżdzają ludzie do pracy i 
trwa do godziny 15;00 z uwagi, że zakłady pracy nie mają swoich parkingów. 

Przewodniczący Komisji W. Dominik - uważa, że Urząd Skarbowy i Starostwo powinno 
pomyśleć o zapewnieniu miejsc parkingowych dla swoich pracowników. 

Radny J. Kulej – ponowił propozycję rozważenia wykonania parkingu przy ul. Osiedlowej
na styku ul. Baczyńskiego wKłobucku ( koło garaży) W kwestii zwiększenia miejsc 
parkingowych na Rynku Jana Pawła II zapytał, czy istnieje możliwość usunięcia kamieni 
na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku w miejsce, których mogłoby powstać kilkanaście 
miejsc parkingowych.  

Za wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu na drodze ul. Kard. S. Wyszyńskiego 
Kłobucku poprzez ustanowienie drogi jako jednokierunkową z wjazdem od drogi 
wojewódzkiej DW-491 i wyjazdem na skrzyżowanie dróg gminnych ul. Rynek Jana 
Pawła II i ul. J. Długosza z jednoczesnym wyznaczeniem po jednej stronie drogi miejsc 
parkingowych, na całej długości ul. Kard. S. Wyszyńskiego 
głosów nie było, 12 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała sie od głosu.
Wniosek został negatywnie zaopiniowany.

-  wypracowanie stanowiska w sprawie naprawy ul. Topolowej od Nr 15 do 18 w Łobodnie 
    – ustalenie terminu przeprowadzenia wizji w terenie.
 
Przewodniczący Komisji W. Dominik–zaproponował dzień 3.10.2017 / wtorek/ o godz.1415

 
Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący W. Dominik o godz.  1000   
zamknął  posiedzenie komisji. 

Protokołowała M. Wrona
Przewodniczył W. Dominik


