Zapytania i wnioski mieszkańców
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 30 Października 2017
Sołtys Łobodna B. Ziętal /min 0;16– 1;12/ poruszyła następujące sprawy:
- zapytała, czy nastąpiły jakieś zmiany w kwestii dróg wojewódzkich Nr 492 i Nr 491
i ronda w Łobodnie,
- ponowiła prośbę związaną z koniecznością wymiany zniszczonych tablic
informacyjnych na terenie Sołectwa Łobodna.
Burmistrz J. Zakrzewski /min 1;14– 2; 20/ – odpowiedział, że istnieje nadzieja, że przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 491 zostanie zrealizowana. Poinformował, że w ostatnich trzech
dniach w tut. Urzędzie Miejskim przez pracowników Dyrekcji Zarządu Dróg
Wojewódzkich były reagulowane kwestie własnościowe działek przewidzianych do
przejęcia pod pas drogowy w trakcie remontu. Natomiast w kwestii drogi Nr 492
odpowiedział, że w najbliższym czasie nie ma szans aby doszło do realizacji przebudowy
tej drogi z uwagi, że ta droga na liście rankingowej została ujęta na odległym miejscu.
Radny W. Dominik /min 2; 35- 5; 45 / zapytał, jakie przez Starostwo zostały podjęte czynności
w kierunku realizacji budowy parkingu dla obsługi pracowników i petentów Starostwa
Powiatowego. Zaznaczył, że mieszkańcy praktycznie w dniach od poniedziałku do piątku
nie mają możliwości skorzystania z wyznaczonych miejsc parkingowych w okolicach
Rynku Jana Pawła II w Kłobucku, gdyż te miejsca są zajmowane przez pracowników
Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do propozycji Radnego J. Batóga dotyczącej
współpracy Starostwa i Gminy Kłobuck przy realizacji ronda przy skrzyżowaniu ul. E.
Orzeszkowej i ul. Zamkowej w Kłobucku. Poinformował, że po przeanalizowaniu
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie przekonany,
jest że budowa ronda nie wiążę się z koniecznością przebudowy skrzyżowania. Natomiast
aby rondo mogło funkcjonować i został poprawiony stan bezpieczeństwa w tym miejscu
jak również został ułatwiony dojazd do centrum miasta dla klientów Polomarketu
wystarczyłoby ustawienie sześciu znaków i wymalowanie oznakowania poziomego.
Uważa, że warto jest pochylić się nad tym rozwiązaniem, a przy niewielkich nakładach
finansowych Starostwa i Gminy można byłoby mocno usprawnić i poprawić życie
mieszkńców i bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Dlatego też dysponując podkładami
sytuacyjno wysokościowymi po przeanalizowaniu wielkości skrzyżowania przygotował
dla tego miejsca projekt organizacji ruchu. Opracowany projekt przekazał Burmistrzowi,
Radnemu M. Zielonce z prośbą o przekazanie Staroście oraz Komendatowi KPP w
Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski/min 5; 57- 8; 47 / – w odniesieniu do skrzyżowania ul. Zamkowej z
ul. Orzeszkową w Kłobucku odpowiedział, że w tej kwestii prowadzone są rozmowy, a
plan jest taki, aby został opracowany jeden kompleksowy projekt od drogi wojewódzkiej
poprzez skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Orzeszkową, całą ul. Zamkową, odcinek ul.

Długosza do przejazdu kolejowego łącznie. Zaznaczył, że rozważana jest możliwość
utworzenia ronda na skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. Długosza, które to rozwiązanie
byłoby dużym odciążeniem od pojazdów ciężarowych dla centrum miasta, a byłoby
swoistą obwodnicą do ul. Wojska Polskiego i do drogi krajowej ul.11 listopada. W kwestii
samego ronda na skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. Orzeszkową poinformował, że na tym
terenie rozważana jest również możliwość stworzenia zatoki autobusowej aby był tylko
jeden przystanek po jednej stronie, a autobusty miały miejsce postojowe z możliwością
wjazdu i wyjazdu z zatoki w każdą stronę. W odniesieniu do miejsc parkingowych uważa,
że po remoncie targowiska miejskiego poza dniami targowymi ten problem powinien
zostać rozwiązany, ponieważ na tym terenie zostanie wyznaczona duża ilość miejsc
parkingowych i będzie istniała możliwość skierowania tam pojazdów pracowników
starostwa.
Radny A. Tokarz /min 8; 54- 9;27 / w nawiązniu do drogi DW 492 zapytał czy istnieje
możliwość zaistalonania dwóch lamp ulicznych na odcinku od starej masarni do
oczyszczalni.
Burmistrz J. Zakrzewski /min 9; 29- 9;44 / – odpowiedział, że projekt przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 492 zakłada także przebudowę oświetlenia ulicznego również z
dobudową brakującego oświetlenia.

Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 30 Października 2017
Radny Z. Bełtowski poruszył następujące sprawy:
- zapytał, kiedy nastąpi dokończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Strażackiej w
Białej skoro obecnie został złożony wniosek o wycofanie budowy II etapu. Przypomniał,
że na realizację tego zadania z funduszu sołeckiego została przeznaczona kwota
23.000,00zł na projekt budowy oświetlenie ul. Strażackiej w Białej.
- zapytał, kiedy zostanie wykonany projekt przepustu przy ul. Słonecznej w Białej,
- poprosił o usunięcie lub naprawę zniszczonej tablicy informacyjnej.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wszystkie sprawy związane z ulicą Strażacką
w Białej łącznie z przebudową oświetlenia zostały omówione na zebraniu mieszkańców.
Przypomniał, że projekt przebudowy oświetlenia ul. Strażackiej został podzielony na dwie
części i dotyczy I i II etapu przebudowy drogi. W kwestii przepustu przy ul. Słonecznej w
Białej odpowiedział, że Radny doskonale wie, że został zlecony projekt przełożenia
gazociągu, bo bez tego projektu gmina nie ma prawa wykonania żadnych prac. W
odniesieniu do tablic informacyjnych odpowiedział, że tablice są na gwarancji lub rękojmi
i wystarczy ich uszkodzenie zgłosić do ich producenta.
Radny A. Tokarz – poruszył następujące sprawy:
- poprosił o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej zestawienia nie
zrealizowanych projektów inwestycyjnych za kadencję organów samorządowych IV, V,
VI i VII do dnia dzisiejszego wraz ze wskazaniem kosztów i z uzasadniem. Uważa, że to
działanie doskonale wpisze się w politykę informacyjną dla mieszkańców naszej gminy,
a dodatkowo będzie to nawiązywało do programu Przejrzysta Polska na, co Urząd
Miejski uzyskał stosowny certyfikat. Dodatkowym argumentem jest brak raportu
otwarcia, którego sporządzenia przez Burmistrza spodziewał się na początku kadencji.
Przypomniał, że takie zestawienie było sporządzane w poprzedniej kadencji, więc nie
będzie konieczności angażowania większych środków.
- poprosił o pisemne zestawienie projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych z bieżącej
kadencji, które nie uzyskały planowanych dotacji ze wskazaniem kwot i wskazaniem
szczegółowym przyczyn.
- poprosił o pisemne wyjaśnienie jakie kryteria zdecydowały o przebudowie ul.
Nadrzecznej w Łobodnie na odcinku około 2 km. (zaznaczył, że osobiście nie neguje tej
inwestycji)
- w nawiązaniu do pozyskanych materiałów z informacji publicznej z ZDiGK
poinformował, że zawarty w nich wniosek o potrzebie zatrudnienia na 1/4 etatu
pracownika z uprawnieniami drogowo mostowymi koreluje z innym wnioskiem Komisji
Rewizyjnej zawartym w protokole kontroli ZDiGK z dnia 9.05.2016r.

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że radny ma prawo do wystąpienia z
wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, a my mamy obowiązek do udzielenia
odpowiedzi. Niemniej jednak chciałby aby pozyskana informacja była pomocna i służyła
do poważnych dyskusji, a nie do wykazania tylko aktywności radnego, ponieważ nie
może być tak że kierownik musi pracować po godzinach aby została udzielona
odpowiedź na temat całego procesu inwestycyjnego danej ulicy, gdyż te informacje muszą
być odszukane w archiwach, ponieważ przygotowanie jednej inwestycji może być
materiałem kilkuletnim. Tym bardziej, że obecnie mamy trudne warunki do pracy. W
kwestii odpowiedzi nt. inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych
uważa, że powinien wystarczyć materiał jaki został przygotowany dla Radnego M.
Woźniaka w zakresie wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji
twardych i miękkich. W odniesieniu do ul. Nadrzecznej w Łobodnie odpowiedział, że
podjął taką decyzję opierając się m.in na dokumentacji filmowej nakręconej przez
Radnego, gdzie zostały pokazane ulice w katastrofalnym stanie. W kwestii 1/4 etatu
odpowiedział, że nie odchodzi od konieczności zatrudnienia fachowca z uprawnieniami
drogowo – mostowymi, tylko w tej branży nie ma fachowców chętnych do pracy w
ZDiGK. Na dzień dzisiejszy udało się zawrzeć porozumienie z fachowcem tj. biegłym
Sądowym w kwestii drogownictwa, przez którego będzie przygotowywana zgodnie z
przepisami i procedurami dokumentacja remontów cząstkowych w sposób, jaki został
wykonany na ul. Nadrzecznej w Łobodnie, który był pilotażowy, a który będzie mógł być
realizowany na innych odcinkach zgłaszanych ulic, jak np. ul. Równoległej w Kłobucku.
Radny A. Tokarz - odpowiedział, że cieszy go fakt, że przyczynił się do przeprowadzenia
przebudowy ul. Nadrzecznej w Łobodnie.
Radny W. Dominik - poinformował o konieczności podjęcia działań w stosunku do osób,
które nie oddają budynków do użytkowania w związku z czym nie płacą podatku od
nieruchomości, o którego wartość pomniejszane są wpływy do budżetu gminy. Zaznaczył,
że przy zabudowie mieszkalnej procedura jest dość prosta, bo wystarczy zweryfikowanie
oświadczenia w sprawie podatku od nieruchomości z oświadczeniem odnośnie odbioru
odpadów stałych. Zaapelował o uregulowanie w formie umowy użyczenia możliwość
korzystania przez Stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, z nieruchomości gminnych (nie
tylko z samych obiektów sportowych, ale również obiektów wykorzystywanych do
pozyskiwani środków na prowadzenie działalności Statutowej). Uważa, że
Stowarzyszeniom należy ułatwiać ich działania, gdyż one często zastępują gminie w
pewnych czynnościach.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że taka weryfikacja podatkowa została
wykonana już w ubiegłym roku i wykonywana jest w tym roku przez co zostały
zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości. Skontrolowane zostały budynki nie
tylko mieszkalne ale również z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obecnie
nanoszone są korekty. Zwrócił uwagę, że nie jest zwolennikiem podnoszenia stawki
podatkowej ale pod warunkiem, że wszyscy będą go płacić.

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – w kwestii możliwości korzystania z
nieruchomości gminnych, na których urządzone są boiska sportowe wyjaśniła, że
nieruchomości położone w Nowej Wsi oraz Kamyku przekazano w użyczenie Klubom
sportowym. Natomiast boiska sportowe w Łobodnie i Libidzy są w trwałym zarządzie
OSiR.
Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg – poruszył następujące sprawy;
- poinformował o niedokładnie ułożonej kostce po zakończonym remoncie ronda przy
drodze krajowej.
- w imieniu mieszkańca poprosił o usunięcie lezącego słupa betonowego z terenów
zielonych między ul. Długosza, ul. Parkową, rzeką Białą Okszą i budynkiem handlowym
- poprosił aby przed przystąpieniem do przebudowy ul. Długosza w Kłobucku ZDiGK
wykorytkował i utwardził odcinek drogi ul. Wodociągowej szczególnie na wysokości
firmy „ROTEX” do ul. Niemczyka w Kłobucku.
- podziękował za wykonaną przebudowę ul Łąkowej w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do ul. Wodociągowej w Kłobucku odpowiedział,
że w pierwszej kolejności należy wykonać projekt formalnego połączenia, ponieważ to nie
jest droga ani łącznik. Podejrzewa, że realizacja tego zadania będzie niezbędna, ponieważ
po rozbudowie OSiR zostanie zwiększony ruch drogowy z uwagi na zwiększoną
atrakcyjność tego terenu. Ponadto o poprawę stanu tej ulicy monitują również Wodociągi
z uwagi, że z tej ulicy korzystają mieszkańcy. W kwestii usunięcia słupa odpowiedział, że
ten temat zostanie sprawdzony.

