
 Projekt

P R O T O K Ó Ł
 
 

Z
XXXIV SESJI

RADY MIEJSKIEJ
W KŁOBUCKU

 

ODBYTEJ
W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017r.

W sali gimnastycznej Gimazjum im.
Jana Pawła II w Kłobucku przy ul.

Bohaterów Bitwy pod Mokrą 



Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

  1. Otwarcie  XXXIV Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności. 
  2. Zmiany w porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z  XXXIII  Sesji  z  dnia 16.08.2017r. 
       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP
       bip.  g  minaklobuck.pl /> Rada Miejska, > Sesje,> projekty  protokołów z sesji,
      -  projekt protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 
       16  sierpnia  2017r.   
  4. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy.
  5. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.                                                                            

        6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady Miejskiej w
            Kłobucku z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę  Kłobuck.

  7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017.
  8. 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.
  9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie
      miejscowości Kłobuck.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie
      nieruchomości stanowiących własność Gminy  na okres 3 lat, na rzecz
      dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 
13. Projekt 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.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku
      na terenie Gminy Kłobuck.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015 – 2016
      Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w
      Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno  - 
     Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do
     Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 8 maja 2012 roku w
      sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
     Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady Miejskiej w
     Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku.

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


17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w
      Kłobucku z dnia  22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum
      Ekonomiczno-Administracyjne  w Kłobucku dla samorządowych jednostek
      organizacyjnych Gminy Kłobuck.
18. Projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i
      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez
      osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
      oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016  Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania  i
      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie  niepublicznych
      przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i
      zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.   
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie
      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a  pozostających w  trwałym
      zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych
      najemców. 
21. 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
       dotychczasowego najemcy. 

      22. Projekt uchwały w sprawie o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury im.
            Władysława Sebyły wKłobucku.  
      23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w
            Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego
            prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
      24. Interpelacje  i  zapytania  radnych.

25. Wolne   wnioski  i  oświadczenia.
      26. Sprawy  różne.

27. Projekt uchwały w sprawie   rozpatrzenia  skargi  na  Kierownika  Gminnego  Ośrodka
       Pomocy Społecznej w Kłobucku (OR.1510.1.05.2017 Nr rejestru, RM.1511.04.2017 
       Nr sprawy)- ok. godz. 14:30

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



Porzadek obrad  Sesji po poprawkach :   

  1. Otwarcie  XXXIV Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności. 
  2. Zmiany w porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z  XXXIII  Sesji  z  dnia 16.08.2017r. 
       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP
       bip.  g  minaklobuck.pl /> Rada Miejska, > Sesje,> projekty  protokołów z sesji,
      -  projekt protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 
       16  sierpnia 2017r.   
  4. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy.
  5. Sprawy różne 
  6. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.                                                                            

        7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady Miejskiej w
            Kłobucku z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę  Kłobuck.
        8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej 
            w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego
            prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
        9. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 325/XXXII/2017 Rady Miejskiej 
            w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
            Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017.
11. 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.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie
      nieruchomości stanowiących własność Gminy  na okres 3 lat, na rzecz
      dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 
15. Projekt 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.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku
      na terenie Gminy Kłobuck.
17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015 – 2016
      Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck.
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w
      Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno  - 
     Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do

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


     Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 8 maja 2012 roku w
      sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
     Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady Miejskiej w
     Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w
      Kłobucku z dnia  22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum
      Ekonomiczno-Administracyjne  w Kłobucku dla samorządowych jednostek
      organizacyjnych Gminy Kłobuck.
20. Projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i
      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez
      osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
      oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016  Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania  i
      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie  niepublicznych
      przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i
      zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.   
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie
      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a  pozostających w  trwałym
      zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych
      najemców. 
23. 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
       dotychczasowego najemcy. 

      24. Projekt uchwały w sprawie o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury im.
            Władysława Sebyły wKłobucku.    

25. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
26. Wolne   wnioski  i  oświadczenia.

      27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka
      Pomocy Społecznej w Kłobucku (OR.1510.1.05.2017 Nr rejestru, RM.1511.04.2017 
      Nr sprawy)- ok. godz. 14:30

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



Pkt. 1.
Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności. 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska o godz. 900 otworzyła posiedzenie 
XXXIV Sesji Rady Miejskiej, powitała przybyłych gości i mieszkańców. Oświadczyła, że 
zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20  radnych, co wobec 
ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum i pozwala na 
podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 Pkt.2. 

Zmiany w porządku obrad. 

 Burmistrz J. Zakrzewski - poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji:
      -   Projektu uchwały w sprawie zmiany UchwałyNr 325/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
           Kłobucku z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

     Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Klobucku  D.  Gosławska  poprosiła  o  zamianę
kolejności procedowanych punktów poprzez przesunięcie: 

pkt. 26 Sprawy różne jako pkt. 5 
pkt. 23 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w
             Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego
             prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych jako pkt 8. 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- poprosił o wycofanie 

      z porządku obrad sesji punktu pkt.10
        -  projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie
           miejscowości Kłobuck.

      Radny. A. Tokarz – poinformował, że z uwagi na sygnalizowaną przez Przewodniczącą 
Rady Miejskiej nieobecność Radcy Prawnego  w dalszej części obrad sesji uważa, że 
obecność radcy prawnego będzie konieczna przy procedowaniu pkt. 22  Projekt uchwały 
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Sebyły w 
Kłobucku. Uważa, że w zastępstwie  powinna być zagwarantowana obecność  innego 
radcy prawnego. 

 
Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie  zmiany UchwałyNr 325/XXXII/2017 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało  19 radnych, 
głosów przeciwnych i wstrzymujących sie nie było.
punkt został wprowadzony jako pkt. 9 



Za wycofaniem z porządku obrad sesji pkt 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy 
drogi gminnej położonej na terenie miejscowości Kłobuck głosowało 19 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących sie nie było.   
Punkt został wycofany

Za zmianą kolejności rozpatrzenia pkt. 26 Sprawy różne głosowało 18 radnych, głosów 
przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymala sie od głosu.  
Kolejność punktu została zmieniona będzie procedowany jako pkt 5 

Za przyjęciem porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wraz ze 
zgłoszonymi zmianami głosowało 18  radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.
Porządek został przyjęty.  

Pkt.3. 

Przyjęcie protokołów z XXXII Sesji z dnia 27.06.2017r i XXXIII Sesji z dnia 16.08.2017r. 
projekty protokołów umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  bip.gminaklobuck.pl /> Rada 
Miejska, > Sesje, > projekty protokołów z sesji.

Radny A. Nowak                                                          /min. 12:45- 1612 /

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska -   /min. 1617- 17 07/

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 
27.06.2017r głosowało 12 radnych, 3 radnych głosowało przeciwko, 5 radnych 
wstrzymało sie od głosu.
Protokół został przyjęty 

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku głosowało 19 
radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała sie od głosu/.
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 W. Ściebura – zwrócił uwagę, na błędnie podaną datę zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości aktem notarialnym. 

Burmistrz J. Zakrzewski -odpowiedział, że zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości 
aktem notarialnym nastąpiło w dniu 18.09.2017r. 

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


Radny W. Ściebura - zapytał, czy nadal jest tajemnicą kto został właścicielem dworku jeśli 
został podpisany już akt notarialny.

      Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nowym właścicielem jest  osoba fizyczna z 
Włoszczowej.

      
      Radny W. Dominik – w nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia w Dzienniku 

europejskim w sprawie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę pn.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Gminy Kłobuck zapytał, czy na stronach internetowych w 
zamieszczonej dokumentacji przetargowej w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zostały zawarte  regulacje, które dopiero w dniu dzisiejszym zostaną 
uchwalone. Uważa, że ta kolejność jest niewłaściwa, ponieważ przetarg powinien zostać 
ogłoszony po uchwaleniu regulaminu. 

 Burmistrz J. Zakrzewski -  odpowiedział, że przetargi w tej kwestii są długotrwałe, a 
ustawa nakłada na nas obowiązek wydzielenia tej frakcji. Natomiast w przypadku gdyby 
nie została podjęta w dniu dzisiejszym uchwała zawsze będzie istniała możliwość 
dokonania zmiany SIWZ. Ponadto wcześniejsze umieszczenie ogłoszenia daje możliwość 
przeprowadzenia dodatkowego przetargu. 

      Pkt.5. 
      Sprawy różne   

      Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała o następujących 
sprawach: 

                      - wpłynęła skarga od Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności
                        uchwały Nr 291/XXX/2017 z dnia 21 marca 2017 Rady Miejskiej w Kłobucku 
                        w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck jako niezgodnej z art. 18 ust. 2
                        pkt1 w związku z art. 51 ust. 3, art. 23 ust. 2 i art. 22 ust.1 ustaw o samorządzie
                        gminnym oraz art. 7 Konstytucji RP.

      Radca Prawny T. Głębocki – w kwestii udzielenia  wyjaśnień / min 50;39 – 70;25/ 
      poinformował, że w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały wojewoda nie skorzystał 

w 30 dniowym terminie możliwości stwierdzenia ważności tego statutu, a skorzystał z 
innej przysługującej mu proceduralnej możliwości poprzez wniesienie na tę uchwałę 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Zaznaczył, że na ten 
moment ta uchwała korzysta z domniemania zgodności z prawem, ponieważ nie została 
wyeliminowana  w obrocie prawnym, gdyż żaden akt nie został zastosowany do uchwały. 
Niemniej jednak zachodziła konieczność podjęcia decyzji z uwagi na obowiązujące 
terminy wynikające z ustawy Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi, 

      z której wynika, że Organ, którego działalności dotyczy  skarga powinien w terminie 30 
dni przesłać skargę wraz z aktami dotyczącymi danej sprawy do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach. Dlatego też wraz z odpowiedzią na skargę zostały 



wysłane dokumenty. Natomiast w przypadku tego postępowania  aktualne proceduralne 
stanowisko Sądu Administracyjnego jest takie, aby  stroną tego postępowania nie była 
Rada Miejska tylko była gmina reprezentowana przez Burmistrza. W związku z czym 
przez Burmistrza zostało udzielone pełnomocnictwo radcy prawnemu do prowadzenia tej
sprawy. W odniesieniu do zarzutów przedstawionych w skardze przez wojewodę 
poinformował, że można podzielić je na dwie grupy, gdzie pierwsza  prowadzi do 
stwierdzenia  nieważności całej uchwały i obejmuje dwie kwestie, a druga gdyby nie było 
pierwszej grupy prowadziłaby do stwierdzenia nieważności tylko poszczególnych 
zapisów statutu. Niemniej jednak najważniejsze znaczenia mają dwa pierwsze zarzuty 
należące do grupy pierwszej Organy nadzoru uważają, że jeżeli dany akt nie wyczerpuje 
materii, która jest przekazania do regulacji przez dany organ to nie ma możliwości 
częściowego stwierdzenia nieważności i stwierdza się nieważność w całości. W związku z 
czym można powiedzieć, że jest to powiązane z postulatem żeby akt w sposób 
wyczerpujący regulował materię, która jest mu przekazana w delegacji wynikającej z 
ustawy. W tym przypadku przez wojewodę zostały wskazane w statucie dwa braki. 
Zaznaczył, że wcześniejszy statut w swym zapisie nigdy nie miał takich zapisów  jakie 
wojewoda przedstawił w skardze. Pierwsze zagadnienie dotyczyło Klubu radnych 
zdaniem wojewody nie zostały uregulowane zasady funkcjonowania tego klubu. 
Przypominał, że o klubach radnych w uchwale było powiedziane, to co najczęściej było 
przedmiotem orzecznictwa sądowego czyli z ilu członków składa się klub. Natomiast nie 
było szczegółowych regulacji dotyczących już zasad działania klubów dodał, że  wiele 
statutów takich zapisów nie posiada. Drugie zagadnienie dotyczy trudnej kwestii tj. 
gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy. Zdaniem wojewody statut 
powinien zawierać bezwzględnie w tym zakresie zapisy regulujące zasady prowadzonej 
gospodarki finansowej w sołectwach. W tym zakresie został dokonany przegląd zarówno 
orzecznictwa organu nadzoru jak i statutów, które były podejmowane w województwie 
śląskim w ostatnich trzech latach i z tego wynika , że mamy do czynienia z bardzo 
różnymi sytuacjami, gdyż są gminy, które uchwalały zapisy takie, że sołectwa działają na 
podstawie odrębnych budżetów w ramach budżetu gminy ale każde sołectwo ma swój 
budżet i swój plan finansowy  z podziałką klasyfikacyjną. Zwrócił uwaga że z takim 
rozwiązaniem zachodziłaby konieczność prowadzenia księgowości w sołectwie w celu 
przestrzegania zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych.  Dlatego też uważa,
że wprowadzanie zapisów, które byłyby przepisami martwymi, bo nie byłyby 
wykonywane i prowadziłoby to donikąd. Naprawdę chodzi o to aby stworzyć przepisy, 
które w jakiś sposób będą wyczerpywać to, co uważa wojewoda, że powinno być 
wyczerpane, a z drugiej strony, które nie powodowałyby rewolucji w finansach 
publicznych prowadząc do sytauacji takiej, że sołectwa miałyby także problem nie tylko 
gmina, co przenosiłoby sie na kontrole sołectw i prawidłowosci ich funkcjonowania z 
punktu widzenia tych zasad.  Zwrócił uwagę, że sprawa z naszego punktu widzenia jest 
kontrowersyjna, co zostało przedstawione w przesłanej odpowiedzi na skargę.

     W odniesieniu  do dalszych kwestii wskazanych przez wojewodę, które już nie 
powodowałyby nieważności całego aktu, a jedynie poszczególne jego przepisy. 
Poinformował, że wojewoda przede wszystkim uznał, że w niektórych przypadkach nie 
mamy prawa regulować pewnych kwestii, które tradycyjnie były regulowane w statucie. 



Zwrócił uwagę, że osobiście, co do niektórych kwestii nie może się zgodzić z tym 
stanowiskiem, co do niektórych ma wątpliwości, a co do niektórych   ewentualnie mógłby 
się zgodzić. W kwestii  dotyczącej procedury rozpatrywania  wniosku pracodawcy o 
wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wojewoda uznał, że jest 
uregulowane w ustawie i nie ma potrzeby uregulowań. Osobiście uważa, że ten pogląd 
jest zbyt daleko idący biorąc pod uwagę, że rada wprowadziła pewne zasady 
fundamentalne z punktu widzenia zarówno pewnej rzetelności działania rady jak i 
uwzględnienia wszystkich aspektów sprawy, a w szczególności trybu, który umożliwia 
odebrania wyjaśnień  od radnego i przeanalizowania sprawy w kontekście zarówno 
wniosku pracodawcy jak i wyjaśnień złożonych przez radnego, co zostało 
zakwestionowane przez wojewodę mimo, że zapis ten nie powiela zapisu ustawy. Kolejna 
sprawa dotyczy sposobu wykonywania mandatu przez radnego w tym przypadku 
zarzuty idą w kierunku, że rada nie miała uprawnień do wprowadzenia zapisu w sprawie
sposobu kontaktowania się radnego z mieszkańcami. Wojewoda stanął na stanowisku 
wolnego mandatu, który pojawił się już w orzecznictwie sądowym jak również  w 
doktrynie prawa. Wyjaśnił, że w tym przypadku nie został narzucony radnym konkretny 
sposób postępowania tylko wskazano na szczególne sposoby realizowania obowiązku 
radnego. Przyznał, że obowiązek wynika z ustawy ale ustawa nie określa środków 
prowadzących do realizacji obowiązku utrzymywania stałych więzi czy stałego kontaktu z
mieszkańcami. Uważa, że zapis został jedynie doprecyzowany, tym bardziej, że takie 
doprecyzowanie było również w zapisach poprzedniego statutu i nie było nigdy 
kwestionowane. Doprecyzowanie polegało na wskazaniu przykładowych sposobów  
kontaktowania się z mieszkańcami. Zakwestionowany został również zapis, z którego 
wynikało, że radny w razie składania wizyty zagranicznej po jej powrocie składa 
sprawozdanie, zapis został uznany jako sprzeczny z zasadą wolnego mandatu. Innymi 
słowy radny może wykonywać mandat jak uważa za stosowne, a jedyna kontrola jakiej 
podlega to jest kontrola polityczna polegająca na tym, że może nie zostać wybranym na 
kolejną kadencję jeśli nie będzie sprawował prawidłowo swojego mandatu, a w 
szczególności nie będzie utrzymywał więzi z wyborcami. Osobiście uważa, że w zakresie 
wizyt zagranicznych zapis jest zbyt idący. Natomiast ma wątpliwość czy przepisy te 
kiedykolwiek funkcjonowały dlatego nie prowadziłby o nie szczególnej wojny. W kwestii 
uprawnień komisji podważonone zostały zasady, które bardzo dobrze u nas 
funkcjonowały jeśli chodzi o tryb rozpartywania skarg, gdzie rada decyduje, która komisja
wstępnie rozpatrzy skargę kierowaną do rady, a następnie przedstawi rekomendację 
radzie by rada podjęła decyzje o jej zasadności. W przypadku  uznania za zasadną  
powinna podjąc decyzję jakie powinny być podjęte środki przez organy czy podmioty w 
celu realizacji zarzutu wynikajacego ze skargi. W tym przypadku wskazano jako 
podstawę przepisy o petycjach z których wynika, że rada albo sama rozpatruje albo 
wskazuje w uchwale z góry komisję, która będzie zawsze rozpatrywać. Uważa, że taki 
zapis prowadzi do pozbawienia rady możliwości rozpatrywania skarg, bo zamiast rady 
takie skargi rozpatrywane będą przez komisję. Uważa, że jest to na niekorzyść zasdy 
demokracji, gdyż rada jest organem, a komisje tylko oraganami pomocniczymi rady. 
Uważa, że tryb dotyczas prowadzony przez radę był trybem dobrze działającym i 
funkcjonujacym. Zakwestionowano zasadę, która również była stosowana kiedy komisja 



odbywa swoje posiedzenie w dniu sesji rady. Z uchwalonego statutu wynika, że w takiej 
sytuacji przewodniczacy komisji powinien uzgodnić to posiedzenie z przewodniczącym 
rady. Wojewoda uznał, że jest to ingerowanie przewodniczącego rady w posiedzenie 
komisji. Z czym osobiście nie może się zgodzić  gdyż uważa, że przewodniczacy rady 
organizuje pracę  rady. Komisje rady są organami wewnetrznymi  rady w związku z tym 
nie ma sytuacji, że przewodniczacy rady zwołuje komisje, ponieważ z przewodniczacym 
rady konsultowany jest tylko ten jeden przypadek kiedy w dniu sesji odbyłoby się 
posiedzenie komisji, co mogłoby  ingerować w sprawny przebieg obrad rady. Dlatego też 
uważą, że w tym przypadku wojewoda również zbyt daleko poszedł. Natomiast 
gdybyśmy mieli rozstrzygnięcie nadzorcze sprawa byłaby w jakiś sposób po naszej stronie
wówczas rada musiałaby zdecydować czy skarży uchwałę do WSA czy nie w ale byłby już
podjęty akt. Obecnie mamy stan niepewności w związku z tym stanem mamy dwa 
możliwe warianty rozwiązań tj.czekamy na wyrok sądu i jak zostały ocenione nasze 
argumenty  i zarzuty samej skargi. Przy czym gdy przez WSA w Gliwicach zostanie 
wydany wyrok to on będzie wyrokiem nieprawomocnym z uwagi, że obu stronom 
przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przytoczył 
przykład wygranej przez gminę sprawy w NSA dotyczące regulaminów obiektów 
sportowych. Niemniej jednak to rozwiązanie narazi gminę na pewien przedłużający się 
stan niepewnosci ponieważ wyrok NSA trwa ogółem około 2 lat, więc jest pytanie czy 
będziemy czekać na orzeczenie 2 lata. Drugi wariant poprzez uwzględnie w  ponownym 
głosowaniu przez radę wszystkich uchybień potraktowanych przez wojewodę jako 
naruszenie prawa, ponieważ rada ma możliwość uchwalenia nowego statutu wówczas nie
będzie powodu do czekania na orzeczenie Sądu, gdyż taka uchwała zostałaby przekazana 
zarówno do organu Nadzoru i do publikacji oraz do Sądu Administracyjnego jako ta która
powinna powodować umorzenie postępowania. Zaznaczył, że zaletą jest to, że gdybyśmy 
zachowali się zgodnie z tym, co wynika z zarzutów wojewody zawartych w skardze to 
bez narażenia się na pewną utratę autorytetu wojewoda nie mógłby zakwestionować 
statutu, który w zasadzie powielałby większość rozwiązań prawnych, które znalazły się w
skardze z dodaniem dwóch nowych elementów, które zostały zbadane przez radę z 
przedstawionym wariantem rozwiązania. Przytoczył przykład zbadanych statutów kiedy 
w tym samym roku przez tą samą radę gminy podejmowane były dwie uchwały w 
sprawie statutów, gdzie mogła być przypuszczalna interwencja organu nadzoru, co  
skutkowało podjęciem nowej uchwały, która uwzględniała już zarzuty wojewody. W 
związku z tym badając nowe statuty i porównując je ze starymi było wyraźnie widać, że 
gdzie nie było zasad gospodarki finansowej sołectw to w zapisach nowego statutu one się 
już pojawiały w takiej czy i innej wersji. W odniesieniu do pozostałych kwestii tam gdzie 
wojewoda kwestionował, że coś zostało za dużo powiedziane jak to, że rada nie ma do 
tego uprawnień to generalnie zmiany idą w kierunku usunięcia tych paragrafów, które 
budziły wątpliwości czy zastrzeżenia wojewody. / min 70;25/

Radny W. Dominik– przypomniał, że podczas głosowania zwrócił uwagę na brak zapisów
dotyczących gospodarki finansowej prowadzonej przez jednostki pomocnicze gminy. 
Zaznaczył, że Wojewoda pisząc skargę  powołał się na stanowisko NSA, wskazując że 
statut powinien zawierać wszystkie uregulowania przewidziane ustawą. Niemniej jednak 



wojewoda również zapomniał o jednej ważnej regulacji która powinna również znaleźć się
w statucie tj. o zapisie art. 48 ustawy która mówi, że jednostka pomocnicza zarządza i 
korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza uzyskanymi dochodami z tego źródła 
w zakresie określony w statucie. Osobiście byłby za powrotem do prac nad statutem, aby 
statut został uchwalony na nowo z uwzględnionymi uwagami wojewody. Uważa, że 
najistotniejszą rzeczą jest gospodarka finansowa, która jego zdaniem prowadzona jest w 
oparciu o uchwałę (niedoskonałą), która przekazuje kompetencje uchwałodawcze 
organom wykonawczym jednostki pomocniczej.
 
Radca Prawny T. Głębocki - przyznał, że ta kontrowersja była wielokrotnie obecna na 
sesjach rady. Uważa, że brak jest jednoznacznych przepisów dotyczących funkcjonowania 
jednostek pomocniczych oraz brak klarownej wizji jak ustawodawca widzi 
funkcjonowanie tych jednostek. Można powiedzieć, że to nie jest problem tylko 
wyposażenia w mienie, bo nawet  jeśli jednostki pomocnicze byłby wyposażone w mienie,
co zdarza się  rzadko w niektórych gminach to potem pojawia się kwestia odpowiedniego 
zarządzania tym mieniem. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę, że sołtysi nie są osobami 
zatrudnionymi w gminie, nie mają pensji i odpowiedzialności finansowej zarówno za 
budżety jak i za zarządzanie mieniem komunalnym. Zaznaczył, że  to jest problem wielu 
gmin. Natomiast  z tych gmin, które są mu znane to żadna z gmin nie zdecydowała się na 
taką decentralizację żeby wprowadzić swoiste jednostki, które byłyby bliskie temu jak 
funkcjonują urzędy czy jednostki budżetowe, ponieważ wówczas te jednostki musiałyby 
działać zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. 
 
Radny W. Dominik –uważa, że można zachować status-two, bo jednostki pomocnicze w 
jakiś sposób korzystają z mienia gminnego przytoczył przykład Sołectwa Brody Malina, 
Gruszewni gdzie jest użytkowany obiekt gminny przez jednostkę pomocniczą i nie wiemy
na jakich zasadach jest użytkowany, może to być obiekt gminny, a tylko być użyczony 
przez gminę. 

Radca Prawny T. Głębocki - odpowiedział, że w grę nie wchodzą żadne umowy cywilno- 
prawne z uwagi, że jednostki pomocnicze nie są samodzielne, są jednostkami gminy,  co 
tak samo zostało wyrażone w zasadach gospodarki finansowej. Dlatego też każda kwota 
jaka jest wydatkowana  przez sołectwo także z  funduszu sołeckiego tak naprawdę jest 
kwotą wydatkowaną z budżetu gminy z czym wiążę się cała kwestia nadzoru nad 
wydatkowaniem tych środków. W nawiązaniu do zapisu dot. samych składników mienia 
komunalnego poinformował, że propozycja zapisu, która została zaproponowana  została 
konsultowana z Panią Skarbnik aby uniknąć zapisów, które mogłyby powodować  
rewolucję w finansach publicznych groźną dla samego budżetu gminy. Ponadto nie 
jesteśmy w stanie ocenić, co mogłoby się zdarzyć aby takie regulacje zostały 
wprowadzone. Zwrócił uwagę, że znane są przypadki gmin, które wprowadziły takie 
regulacje i nic się nie zmieniło czyli dochodzi do takiej sytuacji, że stan faktyczny jest 
całkowicie niezgodny z tym, co zostało zapisane z czego również mogą być problemy 
przy kontroli z RIO. W odniesieniu do zapisu mienia komunalnego ” Rada w drodze 
uchwały może przekazać jednostkom pomocniczym wyodrębnione składniki mienia 



komunalnego” więc nie jest możliwe oddanie na podstawie umów cywilno- prawnych i 
nie jest możliwe oddanie w trwały zarząd, ponieważ ustawa o gospodarce 
nieruchomościami nie zezwala żeby tym jednostkom oddać mienie komunalne 
nieruchomości w trybie trwałego zarządu, gdyż powinno to się odbywać na zasadach 
ustalonych w statucie. W związku z tym jeżeli zostałby przekazany w drodze uchwały 
taki składnik mienia wówczas sołectwo z tego składnika mienia mogłoby korzystać 
samodzielnie. Podobnie zasada  samodzielności wprowadzona została w odniesieniu do 
środków poprzez zapis, „ Rada może wyodrębnić w budżecie gminy środki do dyspozycji
sołectw i osiedli”. Środkami tymi jednostki pomocnicze gospodarują samodzielnie w 
ramach budżetu gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową jaka została przyjęta w uchwale 
budżetowej.

Radny W. Dominik – uważa, że w  statucie powinny być zapisane zasady, ponieważ na ten
moment przez sołectwa jest wykorzystywane  mienie komunalne.    

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że w dniu dzisiejszym 
będzie zachodziła konieczność podjęcia przez radę decyzji czy rada będzie czekała na 
wyrok Sądu Administracyjnego, który narzuci pewne rozwiązania czy przystąpi do 
zmiany statutu tylko w tych zapisach, które zostały zakwestionowane przez wojewodę.
Natomiast projektodawcą tej uchwały już nie będzie komisja powołana do opracowania 
Statutu tylko byłby burmistrz, ponieważ przez radę byłyby rozpatrywałaby tylko i 
wyłącznie zarzuty postawione w skardze przez wojewodę.  

Radny A. Tokarz -uważa, że dzisiaj nie możemy podjąć dyskusji  bez zapoznania się z 
kompletem materiałów. Z drugiej strony opcja badania przez Sąd będzie ryzykowna, 
ponieważ Sąd z mocy ustawy o Sądownictwie Administracyjnym zajmie się całą uchwałą 
czyli całym statutem. Osobiście będzie domagał się pełnej informacji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że skarga wojewody 
została przekazana radnym, a nie została przekazana odpowiedź na skargę udzielona 
przez Radcę Prawnego. Natomiast nie podejmując w dniu dzisiejszym decyzji możemy 
narazić się na sytuację, że gdy zostanie ogłoszony termin rozprawy zostanie zamknięta 
droga do naniesienia poprawek w statucie i, że wojewoda już nie zakwestionuje 
poprawionego statutu.

Radca Prawny T. Głębocki -w odniesieniu do intencji Radnego A. Tokarza odnośnie 
starannego przeanalizowania zarówno zarzutów jak i  argumentów na ich odparcie 
przyznał, że trudno jest to robić na sesji uważa, że gdyby była powołana jak w większych 
radach Komisja Praworządności, wówczas gruntownie zajęłaby się tą sprawą. 
Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy i 
mamy jeszcze czas na dokładne przeanalizowanie, więc jeśli przyjmiemy, że najbliższa 
sesja odbędzie się w ciągu jednego miesiąca to byłaby możliwość podjęcia tej decyzji ale 
projekt statutu mógłby być wniesiony dopiero na kolejnym posiedzeniu sesji czyli za 
minimum dwa miesiące.  



Radny A. Nowak /min 84:47– 85:37/ uważa, że należy poczekać na wynik rozstrzygnięcia 
NSA w Gliwicach aby móc poznać opinię drugiej strony. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska –/min 83:12- 89;10 /poddała pod 
głosowanie propozycję Radnego A. Tokarza o przesunięcie o miesiąc decyzji rady

Za przesunięciem o miesiąc decyzji rady głosowało 8 radnych, 8 radnych głosowało 
przeciwko,  głosów wstrzymujących sie nie było. 
Wniosek nie został przyjęty 

Za wstrzymaniem się z podejmowaniem działań przez Radę związanych ze skargą 
wojewody do czasu wydania wyroku  NSA w Gliwicach głosowało 14 radnych, 1 osoba 
głosowała przeciwko, 2 radnych wstrzymało sie od głosu.
Wniosek został przyjety 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o następujących sprawach
                       - wpłynęło pismo od Śląskiego Kuratora Oświaty przekazujące  do
                          rozpatrzenia przez Radę skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 
                          w Kłobucku. Poprosiła o wskazanie komisji, która zajmie się rozpatrzeniem
                          skargi.

Radny M. Wojtysek zaproponował Komisję Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Kultury i Turystyki

Za przekazaniem skargi do Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 
Społecznej, Kultury i Turystyki głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 
radnych wstrzymało się od głosu. 
Skarga została przekazana  do Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 
Społecznej, Kultury i Turystyki
                    -  wpłynęła skarga na Dyrektora ZDiGK ozn, OR.1510.1.006.2017
                         RM.1511.05.2017 Poprosiła o wskazanie komisji, do której zostanie
                         przekazana skargi. 

Za przekazaniem skargi do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 
Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego głosowało 14 
radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
Skarga została przekazana  do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 
Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
                - wpłynęła skarga ozn.OR.1510.1.08.2017 RM.1511.07.2017 na Dyrektora ZDiGK
                     
Za przekazaniem skargi do Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych, 3 radnych 
głosowało przeciwko, wstrzymujących się nie było. 
Skarga została przekazana  do Komisji Rewizyjnej 



                   - do Biura Rady wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Śląskiego dot.
                      edukacji ekologicznej w zakresie uchwały antysmogowej  
                  -  od zarządu OSP w Białej wpłynął wniosek z prośbą o zakup fabrycznie
                      nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego. 
                  -  wpłynęło sprawozdanie z działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
                      w 2016r  wraz z zapytaniem czy rada widzi potrzebę podejmowania uchwały
                      w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 
                  -  wpłynęło pismo z prośbą o wyasygnowanie i przekazanie w roku 2018 na
                      rzecz KPP w Kłobucku środków finansowych w kwocie 35.000,00zł na zakup
                      samochodu służbowego.  
                  -  wpłynęło pismo od mieszkańca Kłobucka w sprawie budowy chodnika 
                      przy ul. Poprzecznej (pismo zostało skierowane do Wydziału IR ).                      

Pkt. 6
Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.

Starosta Kłobucki H. Kiepura -/min. 97: 58- 104: 41/ przedstawił realizowane zadania przez 
Powiat Kłobucki przy współpracy z Gminą Kłobuck.

      Sołtys Lgoty L. Chłąd -/min. 104: 58- 106: 33 / poruszył następujące sprawy:
  - poprosił o udrożnienie rur w mostkach zjazdowych zatkanych piaskiem w związku z
    budową drogi powiatowej. W celu zapobiegnięcia częstego obrywania rowu przy
    posesji przy ul. Południowej nr 99 zaproponował zamontowanie ażurowych płyt,

       -  poprosił Przedstawiciela KPP o zwiększenie kontroli prędkości na ulicy Północnej 
          w Lgocie,
       -  poinformował, że do dnia dzisiejszego nie została przez Starostwo zrealizowana
           pisemna prośba z dnia 24.02.2017 w sprawie ustawienia znaku z ograniczeniem tonażu
           i pomalowania przejścia dla pieszych przy kończącym się chodniku w pobliżu baru. 

Starosta Kłobucki H. Kiepura /min. 106: 44- 107:29 /odpowiedział, że będzie zachodziła 
konieczność przeanalizowania sposobu w celu usunięcie powstawania częstych awarii 
przy posesji 99. W kwestii ograniczenia tonażu i pomalowania przejścia dla pieszych 
odpowiedział, że  jest opracowywany projekt organizacji ruch i to zadanie zostanie 
wprowadzone do zrealizowania we właściwej kolejności.  Z uwagi, że droga stanowi 
skrzyżowanie z drogą krajową zachodzi konieczność dochowania pewnych zasad. 

      Komendant Policji A. Górka /min. 107: 30- 107:35 /odpowiedział, że w miarę możliwości 
zostanie skierowana zwiększona ilość kontroli. 

Radna D. Kasprzyk /min. 107: 42- 108:38 / – zapytała, jakie są możliwość uzupełnienia 
brakującego oświetlenia ulicznego przy realizacji przebudowy ul. Szkolnej w Kłobucku na
odcinku około 200m na wysokości od ul. Wspólnej w stronę Kłobucka.  

      Starosta Kłobucki H. Kiepura /min. 108: 54- 109:09 /odpowiedział, że opracowana  



dokumentacji na przebudowę ul. Szkolnej w Kłobucku na pewno nie zawiera 
uzupełnienia oświetlenia, więc jest to temat do ewentualnych rozmów.   

      Radny M. Wojtysek /min. 109: 10- 110:39 / zapytał, czy z uwagi, że projekt przebudowy drogi 
wojewódzkiej 492 jest z daleką szansą realizacji to czy istnieje szansa, że przy ul. 
Sienkiewicza powstanie jakikolwiek chodnik z Kłobucka do Łobodna. 

      Starosta Kłobucki H. Kiepura /min. 110: 40- 111:19/ - odpowiedział, że Powiatowy Zarząd 
Dróg administruje drogami wojewódzkimi czyli utrzymuje. Natomiast zadania 
inwestycyjne należą do właściciela drogi czyli do Marszałka Województwa Śląskiego, a w 
jego imieniu do Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Niemniej jednak w ostatnich czterech 
latach udało się  doprowadzić do opracowania dokumentacji przebudowy drogi 
wojewódzkiej Nr 491 i Nr 492 ale w pierwszym rozdaniu żadna nie zakwalifikowała się do
przebudowy. Zwrócimy się z zapytaniem do Marszałka jakie ma plany i na kiedy 
przewiduje kolejny nabór na drogi wojewódzkie. 

      Radny A. Tokarz /min. 111:22- 112:21/ – poprosił Starostę o rozważenie możliwości 
rozpowszechnienia w formie ogłoszenia w prasie lokalnej czy za pośrednictwem sołectw i 
osiedli informacji o realizowaniu przez Starostwo świadczenia pomocy prawnej na rzecz 
mieszkańców. Uważa, że w tej informacji powinny być ujęte kryteria takie jak m.in. wiek 
65 lat, karta dużej rodziny, ofiary klęsk żywiołowych.    

      Radna B. Błaszczykowska /min. 112:43- 113:54/ poruszyła następujące sprawy:
       - zapytała, czy w projektach drogowych zostały ujęte ścieżki rowerowe  i czy będą ujęte
          jeśli przebudowa drogi jest w fazie projektowania. Przytoczyła przykład potrzebnej
          ścieżki rowerowej przy ul. Szkolnej w kierunku Kamyka.                                     
       - zapytała, na kiedy został zaplanowany remont drogowy ul. 3 Maja w Kłobucku. 

      Starosta Kłobucki H. Kiepura /min. 113: 56- 114:37/ - w kwestii ścieżki rowerowej między 
Kłobuckiem, a Kamykiem odpowiedział, że taka ścieżka w projekcie nie została 
zaprojektowana natomiast został zaprojektowany 2 m chodnik. W kwestii ulicy 3 Maja 
odpowiedział, że w tym roku zostały podwojone nakłady na remonty na drogach 
wojewódzkich dlatego też można było przystąpić do wielkopowierzchniowych zmian  
nakładki asfaltowych m.in takiej jak przed Urzędem Miejskim w Kłobucku. Natomiast 
jeśli pozwolą możliwości finansowe ul. 3 Maja zostanie w pierwszej kolejności ujęta w 
przyszłorocznych naprawach.

Radny M. Woźniak /min. 114: 42- 115:36/ - zapytał, czy w tym roku  przy ul. Jasnogórskiej w 
Białej zostaną sfrezowane pnie po usuniętych w ubiegłym roku drzewach oraz czy   
najbliższym czasie zostały przewidziane konsultacje w celu naniesienia pewnych korekt 
do projektu budowy chodnika przy ul. Jasnogórskiej w Białej.   

      Starosta Kłobucki H. Kiepura /min. 115: 38- 116:37/ w kwestii sfrezowania pni odpowiedział, 
że obecnie przez Powiatowy Zarząd Dróg zbierane są takie potrzeby i jeśli będzie już 



większa grupa zostanie wyłoniona firma, która przystąpi do ich sfrezowania.
      W odniesieniu do chodnika przy ul. Jasnogórskiej uważa, że warto jeszcze poczekać z 

ostatecznymi decyzjami, ponieważ ta spraw była omawiana na na spotkaniu z Komitetem 
Sterującym, gdzie została podjęta decyzja o wystąpieniu do Ministerstwa Budownictwa o 
wygospodarowanie dodatkowych środków na dostosowanie dróg lokalnych do 
budowanej obecnie autostrady, z uwagi, że ul. Jasnogórska jest w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg –/ min. 116: 38- 117:45/ poprosił o rozważenie 
możliwości przystąpienia do projektowania budowy odcinka drogi powiatowej od ul. 
Zamkowej w kierunku przejazdu kolejowego wraz z chodnikiem i z wyznaczonymi 
miejscami parkingowymi.

      Starosta Kłobucki H. Kiepura /min. 117: 40- 119:06/ - odpowiedział, że  remont przejazdu w 
kierunku Wilkowiecka został wykonany tylko w rejonie samych szyn. Natomiast w tym 
roku została rozpoczęta modernizacja przejazdów kolejowych przy współfinansowaniu 
Gminy Kłobuck, jako pierwszy został zmodernizowany przejazd w kierunku Zakrzew – 
Hutka. Ma nadzieję, że po wyłonieniu projektanta drogi Kłobuck – Wilkowiecko zostanie 
zorganizowane spotkanie w terenie gdzie zostaną podjęte pewne wspólne ustalenia z 
Burmistrzem. Zwrócił uwagę, że w tym przypadku teren PKP jest znacznie szerszy niż 
został przeprowadzony remont i prawdopodobnie będzie zachodziła konieczność 
poniesienia nakładów na nie swoim terenie. Niemniej jednak ma nadzieję że jak będzie 
robiony kilometrowy odcinek  drogi w kierunku Wilkowiecka, oraz gdy gmina przystąpi 
do remontu ul. Długosza uda się wykonać ten odcinek drogi. 

      
      Sołtys z Kopca A. Rokita - /min. 119:07- 121:02/ poinformowała o istniejących trudnościach z 

wykonaniem przez Tauron przycinki gałęzi drzew, pomiędzy którymi przebiega linia 
energetyczna.  Zaproponowała przeprowadzenie rozmów z Tauronem w celu określenia 
czynności, które powinny być wykonane przez Tauron w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom.  Uważa, że przez pracowników Tauronu, co roku w tym 
celu powinien zostać przeprowadzony przegląd na terenie całego sołectwa.

      Burmistrz J. Zakrzewski /min. 121:12- 121:40/ odpowiedział, że w tym temacie zostanie 
przeprowadzona rozmowa z Dyrektorem Tauronu. Po sprawdzeniu zostanie udzielona 
informacja z podjętych ustaleń. 

      Radny Z. Bełtowski /min. 121:49- 124:04/ poprosił Starostę o interwencję w sprawie usunięcia 
suchego drzewa (brzozy) przy drodze wojewódzkiej koło przystanku zagrażającego 
bezpieczeństwu mieszkańców.  W imieniu swoim i mieszkańców podziękował staroście za
dużą ilość składanych wniosków w celu pozyskania dotacji na budowę dróg.  

Starosta Kłobucki H. Kiepura /min. 124:16- 124:35/ w kwestii usunięcia suchego drzewa 
odpowiedział, że z dyrektorem ZDP została przeprowadzona rozmowa i drzewo zostanie 
usunięte. 



Radna D. Kasprzyk - /min. 124:43- 125:19/ poprosiła o oczyszczenie chodnika  przy ul. 
Szkolnej. 

Członek Zarządu Powiatu K. Nowak /min. 125:29- 131:40/  – w nawiązaniu do obszernego 
artykułu na temat Polskich Kolei Państwowych, z którego wysuwa się wniosek, że 
działania starostwa są pozorowane. Uważa, że w tej sprawie przez Starostwo zostało 
podjęte stanowisko zgodnie z obowiązującym prawem. W dniu 22.06.2017r została podjęta
stosowna uchwała, z którą utożsamiają się wszyscy, Ci którzy są na trasie likwidowanych 
peronów na poszczególnych stacjach. Ponadto w ostatnim czasie w tej sprawie 
otrzymaliśmy odpowiedź od PKP. Zaznaczył, że decyzje PKP idą w kierunku spełnienia 
wszystkich zapowiedzi dotyczących likwidacji peronów na trasie od Herb Nowych do 
Zduńskiej Woli i Inowrocławia, więc nie możemy liczyć, że pociągi pasażerskie będą 
zatrzymywać się na stacji Kłobuck mimo obietnic pani premier B. Szydło.
Poinformował, że od1.01.2018r będzie obowiązywała ustawa o Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w związku z tym te uprawnienia, które do tej pory
były w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przechodzą do tej instytucji. Zaznaczył,
że prawdopodobnie na terenie Kłobucka zostanie utworzony oddział Państwowych 
Polskich Wód. Obecnie czynione są staranie w kierunku znalezienia siedziby. 
Jako mieszkaniec Kłobucka poruszył następujące sprawy: 
- w nawiązaniu do boiska w Nowej Wsi poinformował, że cieszy go fakt, że boisko na
   dzień dzisiejszy zostało już ogrodzone i dobrze funkcjonuje. Przyznał, że można było 
   uniknąć tego błędu gdyby przewidziano, że boisko może zostać zniszczone przez
   zwierzynę leśną.
 - zapytał, jak została zakończona sprawa zwolnionej dyrektorki GOPS i jaki jest wynik
   postępowania prokuratorskiego, 
 - zwrócił uwagę, że skończyła się umowa na dzierżawę gruntu, który był przeznaczony
    pod boisko w Kamyku. Przypomniał, że w 2010r była propozycja aby za tą działkę
    zostały przekazane dwie działki budowlane. Zapytał  jak wygląda ekwiwalentność
    wartości przekazanych działek w stosunku do wartości działki, która była gruntem
    rolnym. 
-  w nawiązaniu do gospodarki odpadami komunalnymi poinformował, że mimo
    zgłaszanych interwencji nadal nie są myte pojemniki na bio- odpady. Poprosił o
    zmuszenie przedsiębiorcy do realizacji zadania, skoro to zadanie zostało zapisane
    w umowie, 
-  zapytał, na co zostaną przeznaczone środki finansowe pozyskane ze sprzedaży Dworku
    w Kamyku. 
-  zapytał, jakie środki finansowe zostały przekazane przez Burmistrza na organizację
    festiwalu Blues nad Okszą.

Burmistrz J. Zakrzewski /min. 131:47- 136:17/ w odniesieniu do kierownika  GOPS wyjaśnił, 
że kierownik GOPS nie została zwolniona tylko odeszła z pracy za porozumieniem stron.  
Natomiast z uwagi na toczące się jeszcze postępowanie trudno jest odnieść się do działań 
prokuratury. W kwestii umowy z przedsiębiorcą wywożącym nieczystości odpowiedział, 
że przedsiębiorca wywiązuje się z zadań zapisanych w umowie, to zadanie po naszych 



interwencjach zostało wykonane z opóźnieniem ale zostało zrealizowane,  co  
potwierdzone zostało przez pracowników Wydział GOR. W nawiązaniu do działki 
nabytej pod boisko w Kamyku odpowiedział, że została dokonana transakcja, której 
szczegóły są ogólnodostępne. Ponadto szczegółowa informacja w tym temacie została 
przekazana na jednej z poprzednich sesji. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące 
sprzedaży Dworku wyjaśnił, że przy ogłaszaniu przetargu została podana cena 
wywoławcza oraz informacja o bonifikacie jaka zostanie udzielona od ceny uzyskanej w 
wyniku przetargu, więc naszym obowiązkiem było podanie ceny wywoławczej, a nie ceny
zakupu, której nie znamy. Dlatego też do prasy została podana taka informacja i taka 
informację prasa przekazała do opinii publicznej. Co do przeznaczenia środków 
finansowych ze sprzedaży Dworku odpowiedział, że  środki ze sprzedaży Dworku 
zostały wprowadzone do budżetu i przekazane zostały na realizację zadań. Mamy  
umowę z mieszkańcami, że środki uzyskane ze sprzedaży Dworku zostaną przeznaczone 
na projekt adaptacji zakupionego terenu. Niemniej jednak z chwilą podjęcia takiej decyzji 
wcześniej będzie zachodziła konieczność przystąpienia do opracowania koncepcji 
zagospodarowania terenu, a później do projektów technicznych, co jest procesem 
długotrwałym, a środki w budżecie nie są znaczone tylko są w budżecie ogólnym. W 
kwestii Bluesa nad Okszą przypomniał, że rok temu organizatorzy festiwalu publicznie, a 
szczególnie pan S. J. ze sceny zadeklarowali, że nie życzą sobie udziału gminy i dyrekcji 
MOK w tym festiwalu.   Z tego, co wie w tym roku  festiwal jest organizowany przez 
osobę prywatną, co jest też dziwne z uwagi na fakt, że nazwa festiwalu powstała w MOK. 

Dyrektor MOK O. Skwara /min. 137:20- 138:37/ uzupełniła, że MOK prowadząc własną 
gospodarkę finansową ustala pewne imprezy w swoim kalendarzu, dlatego też na festiwal
zostały zarezerwowane środki w budżecie, ale nikt się do nas nie zgłosił ani nie 
wnioskował w tej sprawie. Przypomniała, że pomysłodawcą festiwalu był pan R. K. ale 
MOK od lat pomagał w jego organizowaniu, a że w tym roku nie zgłosił się z taką 
koncepcją nie chcąc przywłaszczać jego pomysłu uznaliśmy, że sam chce zorganizować 
festiwal. Przyznała, że cała grafika, która została zabrana została  opracowana i opłacona 
przez MOK ze środków publicznych gdyż była to impreza MOK w Kłobucku.  Dodała, że 
MOK utożsamiał się cały czas z tą imprezą ale nie można niczego robić na siłę bo czasami 
ludzie chcą się rozłączyć  i trzeba im na to pozwolić.  

Radny Powiatu Kłobuckiego R. Minkina /min. 138:50- 140:25/ w odniesieniu do wypowiedzi 
Radnego Z. Bełtowskiego powiedział, że, to obecny Starosta  wykonuje dobrze zadania 
jest chwałą. Niemniej jednak należy pamiętać, że poprzednia kadencja miała za zadanie: 
utrzymanie bieżącego majątku Powiatu Kłobuckiego i na gromadzeniu środków aby móc 
przystąpić do następnego rozdania środków europejskich, co czyni obecny starosta także 
nie można powiedzieć, że zła była poprzednia kadencja. W odniesieniu do festiwalu Blues
nad Okszą poinformował, że w poprzedniej kadencji z wnioskiem o dofinansowanie tej 
imprezy występowała dyrektor MOK w Kłobucku. Uważa, że dzisiaj nie można twierdzić,
że jest to prywatna inicjatywa, ponieważ ona jest już wpisana w charakterystykę miasta i 
Gminy Kłobuck i powinna być dalej  pod szyldem MOK. a pan S.J nie jest osobą 
decydującą tylko pozostałe osoby min. takimi jak on będące fanami tego festiwalu. 



Burmistrz J. Zakrzewski -  /min. 140:27- 143:47/ - pogratulował staroście składanych w dniu 
dzisiejszym pochwał odnośnie realizacji dróg powiatowych i cieszy się. Niemniej jednak  
starosta powinien wspomnieć, że mimo zakończonej realizacji budowy drogi relacji 
Kłobuck – Hutka na dzisiejszej sesji Gmina musi podjąć decyzję o dołożeniu dodatkowych
środków ponad 20 tyś zł do tej inwestycji. Natomiast osobiście chciałby aby wspólnie przy
udziale starostwa były realizowane zadania drogowe na drogach gminnych i chodników 
przy drogach powiatowych. Zaapelował do starosty i radnych powiatowych o rozważenie
możliwości zmiany polityki w kontekście aby przynajmniej ¼  środków było 
przekazywanych przez powiat na rzecz gminy celem zrealizowania chodnika przy drodze
powiatowej. Wówczas współpraca między Starostwem a Gminą Kłobuck byłaby na 
wysokim poziomie również finansowym. Uważa, że gdyby była wspierana budowa dróg 
gminnych przez drugi samorząd tych dróg byłoby budowanych dużo więcej.

Dyrektor MOK O. Skwara /min. 144:02- 146:07/ dodała, że ustawa określa dużą 
samodzielność programową dyrektora instytucji kultury. Dlatego też w swoim programie 
założyła współorganizację imprezy jaką jest festiwal Blues nad Okszą. Natomiast nie 
rozumie sytuacji kiedy sam zainteresowany lokalny twórca jakim jest pan R. K nie zgłasza 
się do MOK i nie chce z nami współdziałać to dlaczego ktoś inny walczy o tą imprezę, tym
bardziej, że w ubiegłym roku nie było takiego zaangażowania. Zaznaczyła, że z 
posiadanych informacji wie, że powstało Stowarzyszenie, a Stowarzyszenia mają 
doskonałą łatwość do pozyskiwania środków jak np. inkubatorów czy MGO, więc może 
jest to lepszym sposobem na dotowanie takiej imprezy. Kolejna rzeczą, która wskazuje, że 
nie było chęci do współorganizacji tej imprezy z MOK jest to, że z Ministerstwa 
otrzymaliśmy 30.000,00zł na inicjatywy lokalne i z tego istniała możliwość przeznaczenia 
20.000,00zł na pomysły i programy innowacyjne z czego również nie skorzystał pan R.K. 
Mógł pozyskać na organizację tego festiwalu 7.000,00zł plus założenia, które 
przewidywaliśmy w planie działalności kulturalnej.  

Radny Powiatu M. Zielonka  /min. 146:24- 147:46/ wyjaśnił, że Stowarzyszenie powstało w 
związku z  wypowiedzią Burmistrza kiedy na sesji czerwcowej stwierdził, że nie będzie 
finansowania Bluesa nad Okszą w dotychczasowej formule kiedy organizatorem będzie 
pan R.K. Dlatego też została podjęta decyzja aby festiwal przeszedł w ręce 
Stowarzyszenia, przez które to Stowarzyszenie zebrane zostały środki finansowe na 
organizację festiwalu. Natomiast nikt nie wystąpił do gminy z wnioskiem o 
dofinansowanie z uwagi na wypowiedź Burmistrza. Zaznaczył, że nie chcemy robić 
żadnej polityki tylko muzykę. Zaprosił na festiwal, który odbędzie się w najbliższą sobotę 
o godz. 17;00 w MOK w Kłobucku.

Burmistrz J. Zakrzewski /min. 147:50 - 149:24/ poinformował, że gmina nie organizowała i nie
będzie organizowała takiego festiwalu gdyż od organizowania takich festiwali jest 
niezależna jednostka jaką jest MOK. Poprosił aby nie umniejszać wypowiedzią 
organizatorów bo jeżeli jeden z organizatorów ( mieniący się organizatorem tej imprezy) 
wypowiada się wprost, że nie życzył sobie udziału gminy należy się honorowo wycofać. 



Ponadto nikt nie miał takiego zamiaru przejęcia imprezy przez Burmistrza czy MOK, 
której inicjatorem był znamienity muzyk kłobucki. Środki finansowe na ten cel  zawsze 
były wpisywane w fundusz czy budżet MOK. Natomiast gdyby organizator zwrócił się do
gminy o pomoc taką pomoc by uzyskał. Ale jeżeli gmina wydaje kilkanaście tysięcy 
złotych i w podziękowaniu na finał tej imprezy słyszy jakim prawem na plakatach jest 
logo Gminy Kłobuck czy Burmistrz J. Zakrzewski to uważa, że w w tym wszystkim 
chodzi o politykę tym bardziej, że skład Stowarzyszenia też dużo mówi na ten temat. 

Radny Powiatu M. Zielonka  /min. 149:25- 149:52/ odpowiedział, że w czteroosobowym 
gronie Stowarzyszenia nie ma  pana S. J.

Burmistrz J. Zakrzewski  /min. 149:52- 150:08/ zapytał, czy to nie jest polityka skoro z całej 
relacji na pana stronie internetowej została umieszczona tylko i wyłącznie wypowiedź 
pana S.J. 

Radny Powiatu M. Zielonka  /min. 150:13- 152:01/ odpowiedział, że jak każdy dziennik, 
każda prasa umieszcza ciekawe rzeczy, które się zdarzają. Uważa, że to było ciekawe i 
zostało wypowiedziane publicznie. Poprosił o zamknięcie tej dyskusji, ma nadzieję, że w 
przyszłym roku będzie inaczej i gmina będzie uczestniczyła w finansowaniu tej imprezy.  
Dodał, że do pozostałych materiałów nie miał praw autorskich, ponieważ zespoły nie 
wyraziły zgody na publikowanie ich występów i dlatego na stronie nic więcej nie zostało 
umieszczone. 

Pkt.7. 
      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia

21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę
Kłobuck.     /min. 153;01/

Skarbnik K. Jagusiak – omówiła  projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
T. Wałęga – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.      
/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było,  1 osoba wstrzymała się od głosu/  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 
swoich uwag. 

/Nie zgłoszono/ 

Za przyjecięm projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 18 radnych, 1 osoba
głosowała przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 343/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia Uchwały w załączeniu pod protokołem. 



Pkt.8. 
      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych /min. 155;42/

Skarbnik K. Jagusiak  – omówiła projekt uchwały.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
T.  Wałęga  –  powiedział,  że  komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt
uchwały.

 Przewodnicząca  Rady Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych o  przedstawienie
swoich uwag. 

/Nie zgłoszono/.

Za przyjęcim projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego
prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych głosowało 19 radnych,    
głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 344/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   

       Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.9 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 325/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z 
dnia 27 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez 
Gminę Kłobuck /min. 157;34/

Skarbnik K. Jagusiak - omówiła projekt uchwały.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 
swoich uwag. 
 / Nie zgłoszono/
Za przyjęcim projektu uchwały w sprawie sprawie  zmiany Uchwały Nr 325/XXXII/2017 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 18 radnych,   
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 345/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   

       Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt. 10 
Projekt uchwały w sprawie     zmian w planie budżetu na rok 2017  ./min. 160;00/

       
Skarbnik K. Jagusiak – poprosiła o wprowadzenie autopoprawek;
- w załączniku Nr 3 wersji II poprzez poprawę zapisu w zakresie sołectwa Gruszewnia 
- wprowadzenie do dochodów darowizn celowych z rad rodziców w wysokości
  13.160,00zł w tym na przedszkola 5.450,00zł i na szkołę 7.610,00zł a po stronie wydatków



   w zakresie odpowiednich z rodziałów Szkoły podstawowe i przedszkola
-  zmiany źrodeł dochodów w wpływach z najmu dzierżawy składników majątkowych
   w związku z przekształceniem szkół poprzez ujęcie dochodu w wysokości 42.370,00zł
   w Szkołach Podstawowych.  
- w zakresie załącznika Nr 2 autopoprawka dotyczy przeznaczenia kwoty 24.236,00zł na
   drogi powiatowe w paragrafie 6300 Pomoc finansowa inwestycyjna dla Powiatu
   Kłobuckiego. Kwota pochodzi z wykreślenia kwoty 15.000,00zł  dla ZDiGK w zakresie
   rozdziału utrzymanie zieleni w gospodarce komunalnej, a pozostała kwota 9.236,00zł
   poprzez zmniejszenie środków dla Zarządu Dróg w drogach gminnych.
  
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
T. Wałęga – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało sie od głosu/.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 

Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny M. Woźniak                                               /min. 169:30 – 176:50/

Burmistrz J. Zakrzewski                                      /min. 176:51 – 188:15/

Radny M. Woźniak                                               /min. 188:17 – 189:47/

Burmistrz J. Zakrzewski                                      /min. 190:01– 190;50/

Radny Z. Bełtowski                                              /min. 191:05– 192;20/              
Burmistrz J. Zakrzewski                                      /min. 192:29– 194;24/
Radny A. Tokarz                                                   /min. 194:34– 195;16/
Kierownik Wydziału IR W. Solska  -                  /min. 195:18– 196;08/
Radny A. Tokarz                                                    /min. 196:09– 197;24/
Skarbnik K. Jagusiak                                             /min. 197:25– 197;41/
Kierownik Wydziału IR W. Solska                     /min. 197:44– 198;22/
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski                     /min. 198:33– 198;50/
Burmistrz J. Zakrzewski                                       /min. 199:57– 202;16/

Za przyjecięm projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 wraz 
załącznikiem Nr 3 w wersji II głosowało 14  radnych, 4 radnych głosowało przeciwko, 1 
osoba wstrzymała się od głosu. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 346/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   

       Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.11. 
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. 203;32/

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że w dniu dzisiejszym został przekazany radnym  
załącznik Nr 1 w wersji projekt II z wprowadzoną korektą w poz. 1.1.2.1 modernizacja 



odcinka drogi gminnej w Białej i Kopcu etap I  poprzez wyzerowanie  limitu wydatków na
rok 2019 i pozostawieniem nakładów w roku 2018 w wysokości 3.914.129,00zł. Omówiła 
projekt uchwały.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
T. Wałęga – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 / za głosowało 9 radnych , głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało sie od głosu/.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 

Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny M. Woźniak                                                         /min. 207:37 – 209:28/

Burmistrz J. Zakrzewski                                                /min. 208:31 – 209:09/

Radny M. Woźniak                                                         /min. 209:14 – 209:28/
zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt. 1.1.2.1 w limicie 2019 kwoty 2.300.000,00zł 

Skarbnik K. Jagusiak                                                       /min. 210:14 – 210:24/   
Radny W. Dominik                                                                     /min. 211:00 – 211:46/

Burmistrz J. Zakrzewski                                                 /min. 211:50 – 214:20/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska -      /min. 214:25 – 214:39/

Radca Prawny T. Głębocki                                             /min. 214:43 – 216:08/
Radny  A. Nowak                                                             /min. 216:33 – 216:38/
zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie.

                                                               
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poddała pod głosowanie wniosek radnego
A. Nowaka 

Za przyjeciem wniosku o zamknięcie dyskusji w tym temacie głosowało 14 radnych, 3 
radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Wniosek został przyjety. 

Radny M. Woźniak /min. 218:14 – 218:45/

Radca Prawny T. Głębocki                                               /min. 218:53 – 219:23/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poddała pod głosowanie projekt uchwały.
 

Za przyjecięm 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 13 radnych, 5 radnych 
głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.   
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 347/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r.   

       Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 



Pkt.12. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.  /min.221;31/

Skarbnik K. Jagusiak – przedstawiła informację o przebiegu wykonania budzetu za I 
półrocze 2017r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poprosiła radnych o przedstawienie 
swoich uwag. 
Nie zgłoszono
 
Informacja została przyjęta. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska- poinformowała o 25 minutowej przerwie 
w obradach sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 13:30 wznowiła obrady sesji.

Pkt.13. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.  /min. 01;09/

Sekretarz M. Kasprzak  – omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- powiedział, że 
komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 

Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny  A. Tokarz                                                      /min. 02:39 – 03:15/

Burmistrz  J. Zakrzewski                                         /min. 03:51 – 04:34/

Radny  J. Kulej                                                           /min. 04:47– 05;06/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska  /min. 05:10– 05;43/

Sekretarz M. Kasprzak                                             /min. 05:45– 06;36/

Za przyjecięm projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości  głosowało 18  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 
było. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 348/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r.   

      Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

     
                                      



Pkt.14. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy na  okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub 
dzierżawców.  /min. 07;26/

Sekretarz M . Kasprzak – omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- powiedział, że 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 

Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny A. Tokarz                              /min. 08:07 – 09:17/

Sekretarz M. Kasprzak                   /min. 09:17 – 10:23/

Radny  A.Tokarz                              /min. 10:27 – 10:42/

Sekretarz M. Kasprzak                   /min. 10:50 –  11:15/       
                                                      
Za przyjecięm projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy  na  okres  3 lat, na rzecz 
dotychczasowych najemców lub dzierżawców głosowało 19  radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 349/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   

      Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.15. 
Projekt 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. /min.12;10

Sekretarz M. Kasprzyk – zgłosiła autopoprawkę w zakresie zapisu ust. 1 pkt 1 ppkt d na 
zapis w brzmieniu: odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- powiedział, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.



Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
T. Wałęga–powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 
/Nie zgłoszono/ 

Za przyjecięm 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 wraz ze zgłoszona autopoprawką głosowało 19 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.    
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 350/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.16. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z 
dnia 22.11.2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kłobuck. /min. 16;45/

Sekretarz M. Kasprzak  – poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w zapisie  § 1 pkt 3 
gdzie zmianie ulega dotychczasowy zapis uchwały § 16 lit. a  pkt 1 
-  niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę poprzez dopisanie napisu papier 
-  zielony z przeznaczeniem na szkło poprzez dopisanie napisu szkło,
-  żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 
   poprzez dopisanie z napisu tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe  
-  brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególny 
   uwzględnieniem bioodpadów z napisem BIO. Omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
/za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
T. Wałęga–powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag.
Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny W. Dominik                          /min. 20:40 – 21:27/

Sekretarz M. Kasprzak                   /min. 21:29 – 21:35/
" 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 do 6 do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się odpowiednio pojemniki
      lub worki w nastepujacych kolorach z oznaczeniem 



-  niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę z napisem papier 
-  zielony z przeznaczeniem na szkło z napisem szkło,
-  żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe z napisem tworzywa sztuczne,
   metale i opakowania wielomateriałowe 
-  brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególny uwzględnieniem bioodpadów z napisem
    BIO

                                              
Za przyjecięm projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kłobuck wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 18 
radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.    
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 351/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.17. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015 – 2016 Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck    / min. 22;39/.

Sekretarz M. Kasprzak – omówiła raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Kłobuck 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
/ za głosowało 10 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
T. Wałęga–powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 
Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny W. Dominik                                                     /min. 25:11 – 26:16/

Sekretarz M. Kasprzak                                              /min. 26:34 –27:37/

Radny W. Dominik                                                     /min. 27:43 – 28:07/

Burmistrz J. Zakrzewski                                            / min. 28:08 – 29:13/

Radny W. Dominik                                                     /min. 29:13 – 29:37/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska    /min. 29:39 – 30:05/

Sekretarz M. Kasprzak                                               /min. 30:09 – 30:43/       
                        
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015 
– 2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck głosowało 12  radnych, 1 
osoba głosowała przeciwko, 6 radnych wstrzymało się od głosu/.    
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 352/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.



Pkt.18. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w Kłobucku z 
dnia 22.11.2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Oświaty 
Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady 
Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 8 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 
38/VII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku.   /min. 31;41/

Dyrektor CEA J. Krakowian – omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 
Kultury i Turystyki T. Kasprzyk – powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 

Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny W. Dominik                          /min. 33:34 – 33:57/

Dyr. CEA J. Krakowian                  /min. 34:03 – 34:16/

                 
Za przyjecięm projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady 
Miejskiej  w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu 
Ekonomiczno  - Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 8 maja 2012 
roku w  sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty 
Samorządowej w Kłobucku,  zmienionej Uchwałą Nr 38/VII/2015 Rady Miejskiej w 
Kłobucku z dnia 25 lutego 2015 roku głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie 
było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.   
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 353/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.19. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w Kłobucku z 
dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-
Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck./min. 
36;26/

Dyrektor CEA  J. Krakowian  – omówił projekt uchwały 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 
Kultury 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 przyjecięm projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady 
Miejskiej  w Kłobucku z dnia  22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez 
Centrum Ekonomiczno-Administracyjne wKłobucku dla samorządowych jednostek 
organizacyjnych Gminy Kłobuck głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 354/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem

Pkt.20. 
Projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z 
dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków 
budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania. /min. 38;21/

Dyrektor CEA J. Krakowian – omówił projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
T. Wałęga–powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.Gosławska-poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 
/ Nie zgłoszono /

Za przyjecięm projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania głosowało 20   
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 355/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.21. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016  Rady Miejskiej w Kłobucku z 
dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji ze środków 
budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania.   /min. 40;51/



Dyrektor CEA J. Krakowian – omówił projekt uchwały 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
T. Wałęga – powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 

/ Nie zgłoszono /

Za przyjecięm projektu uchwały w sprawie zmiany zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016  
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu 
udzielania  i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie 
niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania głosowało 
20 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.    
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 356/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.22. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Kłobuck a  pozostających w  trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców. /min. 42;50/

Dyrektor CEA J. Krakowian – omówił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
/ za głosowało 10 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 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 wynajęcie lub 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a  
pozostających w  trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na 
rzecz dotychczasowych najemców głosowało 19  radnych, głosów przeciwnych nie było, 
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 357/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.



Pkt.23. 
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 dotychczasowego najemcy.  /min. 45;05/

Dyrektor MOK O. Skwara – omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- powiedział, że 
Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały.
/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 
Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny  T .Wałęga                              /min. 46:26 – 48:02/

Radna B. Błaszczykowska              /min. 48:10 – 50:02/

Dyrektor MOK O. Skwara              /min. 50:07 – 51:32/

Radny A. Tokarz                               /min. 51:39 –  51;47/

Dyrektor MOK O. Skwara            /min. 51:50 – 52:07/

Radny W. Dominik                           /min. 52:10 – 52:51/

Dyrektor MOK O. Skwara               /min. 52:55 – 54:05/
Burmistrz J. Zakrzewski                 /min. 54:13 – 56:37/
Dyrektor MOK O. Skwara             /min. 56:44 – 57:42/
Radny T. Wałęga                              /min. 57:49 – 59:01/
Dyrektor MOK O. Skwara              /min. 59:02 – 60;12/

Za przyjecięm 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 głosowało 17 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 2 
radnych wstrzymało się od głosu/.    
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 358/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.24. 
      Projekt uchwały w sprawie o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława
      Sebyły w Kłobucku./min. 60:52/  

Dyrektor MOK O. Skwara – omówiła projekt uchwały 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 
Kultury i Turystyki T. Kasprzyk – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 



/ za głosowało 5 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od głosu/, 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska -  poprosiła  radnych  o  przedstawienie
swoich uwag. 
Głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń zabrali:

Radny T. Wałęga                              /min. 62:01- 62:44 /
             złożył wniosek formalny o zmianę zapisu w Rozdziale IV Gospodarka finansowa § 10 ust. 3 Majątek 
udostępniany może być nieodpłatnie na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy bądź organizacji non 
profit posiadających siedzibę na terenie Gminy Kłobuck. 

Burmistrz   J. Zakrzewski               /min.62:54–64:41/
Dyrektor MOK O. Skwara                /min.64:43–66:02/
Radny A. Tokarz                                    /min.66:07-67:23/   
        zaproponował poprawę zapisu w § 11 pkt 5 na zapis: Dyrektora ośrodka powołuje w drodze konkursu i 
odwołuje Burmistrz Kłobucka na zasadach określonych w ustawie. 

Dyrektor MOK O. Skwara                /min.67:26 –67:34/
Radny A. Tokarz                                    /min.67:42 -68:43/   
w paragrafie 6 poprzez dodanie wyrazu charytatywnych. 

Radny W. Dominik                          /min.68:50 -74:44/   
Burmistrz J. Zakrzewski                   /min.74:49–78:51/   
Dyrektor MOK O. Skwara               /min.78:54–80:23/     
Radny A. Tokarz                                   /min.80:26 -81:46/   
Dyrektor MOK O. Skwara               /min.81:47–84:28/     
Radny A. Tokarz                                   /min.84:28 -84:45/
Radna D. Kasprzyk                         /min.85:10 -85:32/
Dyrektor MOK O. Skwara               /min.85:35–86:33/   
Radny W. Dominik                           /min.86:45–88:16/  
Radny T. Wałęga                              /min.88:38–90:34/  
Burmistrz J. Zakrzewski                    /min. 90:37–94:51/   
Dyrektor MOK O. Skwara               /min.94:52–98:24/   
Radny W. Dominik                              /min.98:33–98:54/  
Dyrektor MOK O. Skwara                /min.98:57-99:00/   
Radny W. Dominik                               /min.99:01–99:15/  
Radna E. Kotkowska                       /min.99:25–103:12/  
Dyrektor MOK O. Skwara                /min.103:18-103:53/   
Radna B. Błaszczykowska             /min.104:06-104:58/  
Radny Z. Bełtowski                                / min 105;04-105:10
      zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji 

Burmistrz J. Zakrzewski                 /min.105:15-107:06/  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska /min.107:15-107:44/  
poddała pod głosowanie wniosek Radnego Z. Bełtowskiego 
 



Za zamknięciem dyskusji w sprawie o zmianie Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 
im. Władysława Sebyły w Kłobucku głosowało 13 radnych 

Radny T. Wałęga                                /min.108:11–108;56/  
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska            /min.108:58-109:09/  
Burmistrz J. Zakrzewski                                                    /min.109:13-110:15/  
Dyrektor MOK O. Skwara                                                          /min.110:18-111:24/   
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska            /min.111:25-112:05/  
Dyrektor MOK O. Skwara                                                          /min.112:06-112:10/   
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska            /min.112:13-112:58/  
poddała pod głosowanie wniosek radnego T. Wałęgi

Radny T. Wałęga                                /min.113:10–113;53/  

Za przyjęciem wniosku o zmianę zapisu w Rozdziale IV Gospodarka finansowa § 10 ust. 
3 Majątek udostępniany może być nieodpłatnie na potrzeby jednostek organizacyjnych 
gminy bądź organizacji non profit posiadających siedzibę na terenie Gminy Kłobuck 
głosowało 7 radnych, 5 radnych głosowało przeciwko, 5 radnych wstrzymało się od głosu
wniosek został przyjęty

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska          /min.115:13-116:29/  
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska          /min.124:10-125:08/  
Radca Prawny K. Myszka                                               /min.125:10-128:40/  
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska          /min.128:44-129:56/  
poddała ponownie pod głosowanie wniosek Radnego T. Wałegi 

Radny T. Wałęga                                                                /min.130:00-130:09/  
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska          /min.130:10-134:55/  

Za przyjęciem wniosku o zmianę zapisu w Rozdziale III Gospodarka finansowa § 10 ust. 
3 Majątek udostępniany może być nieodpłatnie na potrzeby jednostek organizacyjnych 
gminy bądź organizacji non profit posiadających siedzibę na terenie Gminy Kłobuck 
głosowało 8 radnych, 9 radnych głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu
Wniosek nie został przyjęty.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie o zmianie statutu Miejskiego Ośrodka 
Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobuck głosowało 10  radnych, 5  radnych głosowało 
przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 359/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r.   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.



Pkt. 25 
 Interpelacje i zapytania  radnych. 

Radny A. Sękiewicz – poruszył następujące sprawy:  
  - w nawiązaniu do przeprowadzonego w dniu 29 czerwca 2016r. przeglądu

           gwarancyjnego inwestycji „Przebudowa ul. Jana Długosza - etap I przypomniał, że do
           dnia dzisiejszego nie została załatwiona pozytywnie zgłoszona uwaga dotycząca
           obniżenia granitowych krawężników przy zbiegu z ul. Sportową gdzie wysokość

     krawężnika jest ok. 10 cm a maksimum może być ok. 2 cm, co uniemożliwia
     poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. 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 osoba zobowiązana jest 
    korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – dopiero z pobocza”. 

       -  zapytał jakie zostały podjęte czyności w celu rozpoczęcia prac związanych z remontem
           kapliczek. Przypomniał, że w budżecie została na ten cel przeznaczona kwota 
          20.000,00zł.
      -   zapytał, jakie nowe ustalenia zapadły na spotkaniu odnośnie budynku Dworca PKP. 

      Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że obniżenie krawężnika zostanie wykonane 
      przez gminę we własnym zakresie z uwagi, że tych prac nie obejmował projekt.
      W odniesieniu do remontu kapliczek przypomniał, że procesem remontu zajmie się
      ZDiGK po wcześniejszych uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków zakresu remontów
      w celu przygotowania specyfikacji, aby móc w formie zapytania ofertowego przystąpić
      do wykonania niezbędnych prac remontowych. Ma nadzieję, że z uwagi na ogrom prac w
      ZDiGK z zakresu zadań drogowych uda się w okresie jesionno - zimowym przygotować
       specyfikację. W kwestii budynku PKP odpowiedział, że po spotkaniu niewiele się
       zmieniło w podjęciu decyzji. Dodatkowym elementem, który nie do końca wyjaśnia
       tą kwesię jest to, że będą likwidowane perony. Nasza decyzja o przeznaczeniu budynku
       na cel publiczny się nie zmieniła gdyż nadal nie mamy innego pomysłu na sposób jego
       zagospodarowania z uwagi, że nie mamy wolnych srodków finansowych na jego remont i
       póżniejsze utrzymanie tego obiektu.  Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nikt nie jest
       zainteresowany przejęciem budynku Dworca PKP gdyż gdyby było jakiekolwiek
       zainteresowanie  PKP sprzedałoby go na wolnym rynku.

Radna D. Kasprzyk – poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyło się zebranie sołeckie
w sprawie podziału środków, na którym wynikł problem związany z  przekazaniem 
części środków sołeckich na 2018r na uzupełnianie brakującego oświetlenia ulicznego w 
ul. Wiejskiej (mimo, że nie była znana wartość kosztorysowa). Poprosiła o wyjaśnienie, czy w 
zapisie zadania w WPF Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Kłobuck i po 
przeprowadzonej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w tym zadaniu też zostaną ujęte 
brakujące oświetlenia. Zaznaczyła, że dodatkowo złożyła wniosek do budżetu o 
zabezpieczenie środków finansowych na uzupełnienie brakującego oświetlenia w ul. 
Szkolnej. 



Burmistrz J. Zakrzewski – zastanawia sie dlaczego przez Starostwo nie zostało 
uzupełnione brakujące oświetlenie skoro tak dobrze wykonuje projekty drogowe.
Zapytał, dlaczego nie został zaproszony na zebranie sołeckie gdzie był dokonywany 
podział środkich sołeckich. Uważa, że gdyby został zaproszony na zebranie mógły 
wyjaśnić wiele niejasności i miałby możliwość wypowiedzenia się, co do możliwości 
realizacji zaplanowanych przez sołectwo zadań. Przypomniał, że podzielony fundusz 
sołecki musi być zatwierdzony przez Burmistrza. 

Radna D. Kasprzyk - dodała, że mieszkańcy nie mają wiedzy czy WPF zadanie zostało 
umieszczone.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wystarczyło zapytać Kierownika Wydziału IR
o orientacyjny szacunkowy koszt danej inwestycji. 

Radna D. Kasprzyk – poinformowała, że gdyby to od niej zależało Burmistrz byłby 
zaproszony na zebranie ale uważa, że nie ma czego żałować gdyż było zgłoszonych dużo  
zarzutów do różnych kwestii. 

Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że po to są zebrania żeby te kwestie wyjaśniać. 

Radna D. Kasprzyk - odpowiedziała, że nie widzi przeszkód aby takie zebranie zostało 
jeszcze zorganizowane aby Burmistrz mógł się do nich odnieść. W imieniu mieszkańców 
poprosiła o utwardzenie również dróg już w miarę utwardzonych ale, które nadal 
wymagają ciągłych napraw. Zapytała, czy w tym roku będzie możliwe utwardzenie dobrej
jakości frezem pozostałych odcinków dróg już skanalizowanych, które mają już 
odpowiednią podbudowę.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że prace związane z utwardzeniem nawierzchni 
zostały rozpoczęte. Natomiast widzi, że mieszkańcy sołectwa nie chcą rozwiazywać 
problemów z Burmistrzem tylko ze sobą, więc życzy powodzenia na dalszych zebraniach. 
Ponadto nie zna innego sołectwa, które nie zaprosiłoby Burmistrza na organizowane 
zebranie. 

Radny A. Tokarz poruszył następujące sprawy: 
 - zapytał, czy wszystkie znaczące inwestycje uwzgledniają w specyfikacji istotnych
    warunków zamówień klauzule społeczne ( które mają istotny wpływ na rynek pracy )
 - zapytał, czy została posprzątana kapliczka przy ul. Okólnej (przypomniał, że w tej
    kwestii zwracał sie już w formie pisemnej, a po tygodniu od czasu jego interwencji nadal były
    drzwi otwarte i nadal był stan poprzednio zastany),
 - w kwestii pomocy de minimis dla przedsiebiorców, którzy z tytułu poczynionych
    inwestycji budowlanych ubiegają  się o ulgi podatkowe zapytał, czy w komplecie
    dokumentów jakie są przedsiebiorcy zobowiązani dostarczyć na potrzeby podjęcia
    uchwały są zawarte pozwolenia na użytkowanie budowli,  
 - poprosił o przeanalizowanie konieczności rozpoczęcia inwestycji drogowych na Osiedlu



   Nr 3 w Kłobucku. Program rewitalizacji pokazał, że osiedle jest zaniedbane. Zwrócił
   uwagę, że osobiście w perspektywie poprzednich lat do budżetu składał dużo
   wniosków, ale bez większego efektu.(obecnie w toku realizacji ze starej trelinki odtwarzany
   jest odcinek drogi ul. Topolowej). Przypomniał, że również na jednym z posiedzeń Komisji
   Budżetu i Finansów prosił o zgodę na odtworzenie 50m alejki stanowiącej ciąg pieszy
   łączący ul. Topolową z mostkiem gdzie również nie uzyskał zgody. Zaproponował
   wprowadzenie zadania do WPF z rozpisaniem realizacji na 7 lat  po 7-8m co rok. 

 Kierownik Wydziału IR W. Solska – w kwestii klauzul społecznych odpowiedziała, że 
wszystkie dokonywane zamówienia w Urzędzie przez gminę są zamówieniami 
publicznymi. Przyznała, że przy zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego czy 
usługe projektową do tej pory nie było stosowanych klauzul społecznych, bo mogłoby się 
okazać, że nie otrzymalibyśmy żadnej oferty nawet przy udzieleniu zamówienia 
publicznego poza ustawą. Z uwagi, że biura projektowe są biurami jednoosobowymi. 
Natomiast w znaczących inwestycjach kaluzula społeczna jest zawierana.

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że o Osiedlu Nr 3 myśli bezustannie o czym wie
doskonale radny.  Napewno w przyszłym roku przystąpimy do jakiś zaplanowanych prac 
a w tym roku do tego, co jeszcze będziemy w stanie wykonać. W kwestii kapliczki 
odpowiedział, że jeśli ten temat nie został zgłoszony Dyrektorowi ZDiGK zgłosi go 
osobiście.  W odniesieniu do odtworzenia 50m alejki stanowiącej ciąg pieszy łączący ul. 
Topolową z mostkiem odpowiedział, że ten odcinek zostanie wykonany w inny sposób 
nie koniecznie poprzez wprowadzenie do WPF. Zaproponował aby radny zapoznał się z  
projektem zagospodarowania ścieżki rowerowej. Natomiast w kwestii pomocy de minimis
dla przedsiebiorców odpowiedział, że według jego wiedzy firma, która zgłasza do 
opodatkowania musi mieć pozwolenie na użytkowanie.  

Radny Z. Bełtowski – w nawiązaniu do funduszy sołeckich przypomniał, że Burmistrz 
był obecny na dwóch zebraniach tj. w roku 2015 i 2016, gdzie był ustalany fundusz sołecki 
w Białej gdzie została przekazana kwota 21.600,00zł  na budowę chodnika przy ul. 
Jasnogórskiej w Białej, które to środki od dwóch lat są niewykorzystane, bo chodnik nie 
został zrobiony. W roku 2016r odbyło sie spotkanie Rady Sołeckiej, na którym był również 
obecny Burmistrz gdzie zostało zaproponowane aby kwota 23.000,00zł została podzielona 
na uzupełnienie brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Parkowej i ul. Strażackiej wówczas 
Burmistrz oświadczył członkom rady sołeckiej aby środki zostały przeznaczone na ul. 
Strażacką, a jak będzie budowany drugi etap  to zostanie również wykonane oświetlenie. 
Zaznaczył, że fundusz sołecki traci wartość z końcem roku i musi być wykorzystany w 
tym samym roku. Natomiast odpis sołecki nie traci ważności. Obecnie z WPF został 
wykreślony II etap budowy ul. Strażackiej. Zwrócił uwagę, że przez okres ostatnich trzech
lat w Białej została założona tylko jedna lampa zakupiona ze środków sołeckich. Uważa, 
że w tym roku powinno być  uzupełnione brakujące oświetlenie.

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w 2015r zaproponował przekazanie środków 
z funduszu sołeckiego na budowę chodnika w ul. Jasnogórskiej w Białej, ponieważ liczył, 



że przez Powiat Kłobucki zostaną dołożone środki finansowe do ul. Jasnogórskiej gdyż 
jest to droga powiatowa. Natomiast z uwagi, że Powiat nie przystapił do realizacji tego 
zadania nie mogła zostać udzielona przez Gminę Kłobuck pomoc finanowa, dlatego 
zachodziła konieczność zmiany zapisu tego zadania. Zaznaczył że w przedstawionej 
informacji poinformował o dokonanym zgłoszeniu do Tauronu dwóch pozycji oświetlenia 
ulicznego w Białej poprzez dowieszenie brakujących opraw oświetleniowych. Ponadto 
propozycja wprowadzenia do projektu ogólnego ul. Strażackiej w Białej oświetlenia 
ulicznego podyktowana została aby nie zachodziła konieczność zlecenia osobnego 
projektu uzupełnienia brakującego oświetlenia ulicznego. Projekt doświetlenia ul. 
Starażackiej w Białej został wykonany i nie widzi przeszkód, aby z projektu II etapu 
zostało zrealizowane samo oświetlenie ale już nie w tym roku, bo nie ma realnych 
możliwości, ponieważ w tym roku w budżecie zostało zapisanych kilkanaście inwestycji 
oświetleniowych, a których nie byliśmy w stanie zrealizować z początkiem roku i są 
realizowane dopiero obecnie. Zaznaczył, że na dzień dziesiejszy nie mamy jeszcze 
oddanego przez projektanta projektu II etapu (termin oddania 29.09.2017r.).

Radny W. Dominik – poruszył nastepujące sprawy:
- zwrócił uwagę na brak uchwały w sprawie stypendiów dla młodzieży podczas gdy
   wciąż przyznawane są pieniądze publiczne na podstawie uchwały, gdzie w podstawie 
   prawnej, wskazana jest ustawa o kulturze fizycznej, która nie jestnieje.  Zaznaczył, że
   minęły dokładnie 2 lata kiedy składał interpelację w tej  sprawie, 
 - zapytał, co z audytem nt. wyjścia Gminy Kłobuck ze Związku Komunalnego ds.
   Wodociągów i Kanalizacji. Z wypowiedzi burmistrza wynika, że spłynęły oferty i
   będzie zlecenie na audyt.
-  w imieniu mieszkańców zapytał, z czego wynika frezowanie praktycznie całości
   nawierzchni drogi DK43 w obrębie miasta, która jak twierdzą mieszkańcy była bez
   zarzutu. 
-  poinformował o otrzymywanych sygnałach o istniejącym problemie z organizacją zajęć 
   z wychowania fizycznego w Sz.P Nr 1 w Kłobucku. Prawdopodobnie w planie
   Gimazjum są wolne godziny na hali sportowej ale dyrekcja Gimnazjum nie chce lub nie
   może udostępnić hali dla uczniów Sz.P Nr 1 w Kłobucku. Podobna sytuacja jest na OSiR
   gdzie w trakcie  godzin, które Sz. P Nr 1 chciałaby wykorzystać na zajęcia sportowe te
   godziny prawdopodobnie wynajmowane są przez  Policję, a dzieci nie mają gdzie
   ćwiczyć. Tym bardziej, że nie zawsze istnieje możliwość skorzystania z nowego boiska
   na otwarym powietrzu. 
 - z uwagi na istniejącą możliwości wprowadzenia zmiany w specyfikacji istotnych
   warunków zamówienia podziękował za wykreślenie z projektu umowy zapisu dot.
   możliwości zmiany stawki w przypadku zmian stawek na RIPOK. Zwrócił uwagę, na
   kolejny zapis, który jeśli nie zostanie uściślony w treści projektu umowy może
   skutkować podobnymi sytuacjami tj. na zapis w § 12  ust.1, który mówi, "że zmiana 
   postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w zakresie
   wynagrodzenia, o którym mówa w § 8 ust. 2 dopuszczalna jest w przypadku zmiany
   wysokości opłat wynikających wprost z przepisów prawa mających istotny bezpośredni
   wpływ na koszt świdczenia usługi". Zakłada, że są przepisy prawa, których zmiany nie



   można przewidzieć jak WAT-u ale są tzw. opłaty marszałkowskie za składowanie
   odpadów i już dzisiaj wiadomo, że te opłaty znacząco wzrosną w latach 2018 i 2019.
   Zaproponował rozważenie możliwości wprowadzenia zapisu: " z wyjątkiem zmian
   stawek, które byłyby znane na dzień składania oferty". Wówczas ten zapis eliminowałby
   niejednoznaczności i uniemożliwiłby oferentowi złożenie zaniżonej stawki. 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii uchwały stypendialnej odpowiedział, że obecnie 
trawją prace nad analizą ankiet, które zostały złożone przez dyrektorów na bazie, których 
zostanie przygotowana stosowana uchwała. 

Sekretarz M. Kasprzak – uzupełniła, że pierwsza ankieta jaka została przesłana do 
dyrektorów placowek szkół była zorganizowana przy  współpracy WOM.  Ankiety 
zostały przeanalizowane podczas konsultacji z mecenasem. Po złożeniu uwag przez 
mecenasa przygotowana została ankieta uzupełniająca. Wypełnione ankiety wpłynęły do 
tut. Urzędu w m-cu wrześniu. Na ich podstawie przygotowane zostały Programy. Jeden z 
nich dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych, a drugi wspierania młodzieży  
uzdolnionej do programów zostały przygotowane regulaminy, które zostały przekazane  
do akceptacji Mecenasowi. 

Burmistrz J. Zakrzewski – w kwestii drogi krajowej DK43 odpowiedział, że z uzyskanych 
informacji wynika, że po uzyskaniu złych wyników z przeprowadzonych badań 
przyczepności nawierzchni tej drogi wykonawcy w ramach rękojmi została zlecona 
zmiana nawierzchni. W odniesieniu do SIWZ odpowiedział, że zgłoszone uwagi zostały 
zapisane przez Kierownika Wydziału IR i zostaną przeanalizowane. W  nawiązaniu do 
sali gminanstycznej odpowiedział, że w tej kwestii napewno pomiędzy dyrektorami szkół 
zostanie zawarte porozumienie i w najbliższym czasie problem zostanie rozwiązany. 
Natomiast zaskoczony jest faktem, że w tych godzinach jest wynajmowana sala gdy 
pierwszeństwo mają uczniowie. W tej kwestii będzie rozmawiał z Dyrektorem OSiR.

Radny A. Nowak – poprosił o informację w sprawie podjęcia wspólnych działań gminy z  
Nadleśnictwem Kłobuck przy  rewitalizacji Parku w Zagórzu. W imieniu mieszkńców ul. 
Miłej, Prostej, Ładnej, Bocznej  i Ustronnej podziękował za wykonane oświetlenie, na które
mieszkańcy czekali 25 lat. Poinformował, że Ci sami mieszkańcy mają nadzieję, że w 
następnej kadencji takżę zostaną utwardzone ulice. 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że z Nadleśnictwem została przeprowadzona 
rozmowa w kwestii przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu aby unikąć poniesienia
przez gminę wysokich kosztów. Inwestaryzacja zostałaby wykonana przez uczniów 
Szkoły Leśniczej, którzy są wstanie ją wykonać za dużo mniejsze pieniądze. Nadleśnictwo 
w ramach swoich zadań zobowiązało sie do wykonania prac pielęgnacyjnych. Gmina 
będzie mogła przystapić do rewitalizacji parku dopiero po zakończeniu tych prac. 
Poinformował, że w najbliższym czasie przystąpimy do wyrównania nawierzchni ul. 
Równoległej. 



Radny A. Sękiewicz – zapytał, czy istnieje szansa, że część z pozyskanego frezu, zostanie 
przeznaczona na ul. Kopernika w Kłobucku. 

Burmistrz J. Zakrzewski - odpowiedział, że frez, który został zakupiony w pierwszej 
kolejności zostanie wykorzystany na drogi w sołectwach i osiedlach, które przeznaczyły 
środki z funduszy sołeckich i osiedlowych na zakup frezu. Na dzień dzisiejszy nie wiemy 
ile frezu zostanie wykorzystane natomiast jeśli zostanie zostanie przekazany.

Radna E. Kotkowska – poprosiła o wyrównanie bardzo zniszczonej nawierzchni drogi ul. 
Wodociągowej w Kłobucku.  

Burmistrz J. Zakrzewski -odpowiedział, że prowadzone są rozmowy z Przedsiębiorstwem
Wodociągów aby móc wspólnymi siłami przystąpić do wykonania nakładki asfaltowej. 
Dodatkowo rozważana jest możliwość wykonania już własnymi środkami tzw.  przebitki 
do OSiR , która umożliwiłaby bezpośrednią komunikację z ul. Długosza nie wjeżdzając w 
ul. Niemczyka.  

Radny M. Wojtysek – w odniesieniu do wczesniejszej wypowiedzi Radnego A. Tokarza  
poprosił aby radny w przyszłości pomijał kwestie głosowania. 

Radny A. Tokarz – odpowiedział, że nie tylko Radny M. Wojtysek był przeciwny 
realaizacji 50m ciągu pieszego do ul. Sportowej, gdyż wniosek nie został przegłosowany. 
Zaznaczył, że to nie komisja decyduje tylko Burmistrz wypracowuje koncepcje gdyż jest 
odpowiedzialny za drogi, ciągi piesze i za gospodarkę. Od Burmistrza powinny płynąć 
koncepcje, które potem przekształcają się w projekty uchwał. Natomiast Radani jedynie 
akceptuje to, co wypracował Burmidtrz zgodnie z zasadą celowości, gospodarności.

Radny W. Dominik – w kwestii uzupełnienia do wcześniejszej wypowiedzi radnego A. 
Nowaka  Przypomniał, że na sesji 27.06.2017r kiedy w imieniu Komisji Rewizyjnej 
przedstawiał protokół z kontroli nośników energii w jednostkach podległych gminie. 
Burmistrz stwierdził, że zainteresowane strony nie mieli możliwości odniesienia się do 
jego treści z uwagi, że  nie otrzymały protokołu. Natomiast z dokumentów będacych w 
Biurze Rady wynika, że dwa miesiące wcześniej wszystkie osoby zainteresowane 
pokwitowały odbior protokołu. Uważa, że jest to wprowadzanie w błąd opinii publicznej i
rady, a skoro wszyscy otrzymali protokół i nikt się nie odniósł rozumie, że przez 
wszystkie osoby zostały zaakceptowane wnioski płynące z treści protokołu.

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że wówczas na sesji miał taką wiedzą i nie było w 
jego celem wprowadzenie w błąd Rady. Niemniej po sparwdzeniu wie, ze takie 
dokumenty wpłynęły do jednostek i jednostki powinny odpowiedzieć za co dzisiaj 
przeprasza.  



Pkt.26. 
      Wolne wnioski i oświadczenia 

/nie zgłoszono/.

      Pkt.27. 
Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kłobucku (OR.1510.1.05.2017 Nr rejestru, RM.1511.04.2017 Nr sprawy)  - ok. godz. 
14:30.

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – wniosła o utajnienie posiedzenia Sesji w 
związku z problematyką poruszaną podczas omawiania uzasadnienia do skargi. 
Poinformowała że udzielone wyjaśnienie przez Kierownika GOPS zawierało informacje 
wrażliwe obrazujące osobistą sytuację skarżącego. Poprosiła o opuszczenie sali przez 
osoby nie będące członkami rady. 

Za przyjecięm projekt uchwały w sprawie skargi  na Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłobucku (OR.1510.1.05.2017 i uznanie skargi za bezzasadną  
głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 345/XXXIV/2017 z dnia 26.09.2017r .   
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.28. 
        Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.    

       Przewodnicząca Rady Miejskiej G. Gosławska o godzinie  17 30 zamknęła obrady XXXIV 
Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

Protokołowała: M. Wrona. 

  


