
Interpelacje i zapytania radnych 
z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku

 w dniu 28.12.2017r

   Wiceprzewodniczący Rady J.  Batóg –   w nawiązaniu do planowanego zakończenia  w
sąsiednich  powiatach   działalności  przez  PKS  zapytał,  czy  na  terenie  Gminy Kłobuck
zostanie  utrzymana  dotychczasowa  ilość  kursów  autobusów  PKS,  czy  są  rozważane
kolejne próby w kierunku zmniejszania ich ilości. 

Burmistrz  J.  Zakrzewski –  odpowiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  mamy  żadnych
sygnałów  aby  pewne  trasy  zostały  przez  PKS   wycofane  z  uwagi  na  wskaźnik
ekonomiczny  czyli  bardzo  małą  ilość  pasażerów.  Natomiast  mamy  sygnały  od
mieszkańców odnośnie zbyt małej ilości kursów relacji Kłobuck – Częstochowa. Dlatego
też  ten  problem  zostanie  rozważony  z  nowym  Prezesem  MPK  w  celu  zawarcia
porozumienia poprzez uruchomienie bezpośredniej linii. 

Radny  J.  Kulej –  poinformował  o  konieczności  naprawy  dachu  altany  stojącej  nad
zalewem w Zakrzewie. Uważa, że jeśli  nie zadbamy w niedługim czasie jej  drewniana
konstrukcja ulegnie zniszczeniu. Zaproponował rozważenie możliwości pokrycia dachu
gontem  bitumicznym.  W odniesieniu  do  wcześniejszego  stwierdzenia  przez  Radną  E.
Kotkowską, że do tej pory nikt nie mówił o Sołectwie Niwie Skrzeszów odpowiedział, że
jest taki podział, że jedni mówią, a drudzy robią, a on należy do tych którzy robią. Uważa,
że  wiele  rzeczy  można  rozwiązać  poza  obradami  sesji  rozmawiając  o  istniejącym
problemie z  kierownikiem czy burmistrzem, w taki sposób w dwa tygodnie naprawiona
została jedna z dróg w tym sołectwie. 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że w planach jest przeprowadzenie większych
gruntownych remontów wszystkich obecnych elementów znajdujących się nad zalewem
w Zakrzewie. 

Radny A. Tokarz poruszył następujące sprawy:
- przekazał żal i smutek od licznej grupy stażystów i innych pracowników ZDiGK, którzy
  na święta nie otrzymali żadnej dodatkowej kwoty na świąteczne zakupy. Uważa, że dla
  tych osób każde kilkadziesiąt złotych czy pomoc w naturze miałaby duże znaczenie.
- poprosił o informacje przez jaki wydział czy jednostkę gminy było realizowane
  zamówienie na wykonanie tablic informacyjnych dla jednostek pomocniczych i czy
  umowa przewidywała gwarancję, a jeśli tak to czy ostatnio masowe naprawy tych tablic
  były objęte gwarancją oraz przez kogo został dokonany ich remont i za ile. 
- w nawiązaniu do wniosku mieszkańca Kamyka reprezentowanego przez radcę
  prawnego A. Widułę w sprawie naprawy drogi ul. Ogrodowej w Kamyku zwrócił 
  uwagę, że jest w nim zawarta informacja, że ta droga nigdy nie była remontowana. 
  W 2011 roku na całym odcinku drogi została ułożona sieć sanitarna i od tego czasu droga
  nie była doprowadzona do stanu pierwotnego. Zapytał dlaczego droga zgodnie
  z przepisami Prawo budowlane nie została przywrócona do stanu pierwotnego. 



  Zaznaczył, że wątek nie został wyjaśniony również w załączonej odpowiedzi przez
  Dyrektora ZDiGK.
- w kwestii zmiany organizacji ruchu na ul. Różanej w nawiązaniu do projektu budowy
  chodnika i urzędowej koncepcji zmierzającej do wprowadzenia na krótkim odcinku 
  ruchu jednokierunkowego. Zaznaczył, że osobiście jest za budową chodnika gdyż na tej
  drodze powinno starczyć miejsca na chodnik o szerokości około 2m  oraz na jezdnię o
  szerokości 5,5m. Zwrócił uwagę, że po konsultacji z kilkoma mieszkańcami postrzega
  organizację ruchu następująco;
- pozostawienie ruchu dwukierunkowego na całym odcinku tej bardzo krótkiej drogi, 
- postawienie znaków ograniczających prędkość ruchu do 30km/h,
- ewentualne ułożenie na początku i na końcu drogi leżących pachołków, 
- budowa wysepki u wylotu ul. Różanej, a konkretnie na skrzyżowaniu z ulicą
  Kochanowskiego, 
- w celu poprawy widoczności na łuku drogi rozważenie zasadności ustawienia lustra. 

      Ograniczenia prędkości i inne przedstawione propozycje powinny znacząco wpłynąć na
    poprawę bezpieczeństwa ruchu. Natomiast wprowadzenie jednego kierunku spowoduje

zwiększenie  natężenia  ruchu  przy  wyjeździe  z  ul.  Rómmla  na  ul.  11  listopada,  co
spowoduje więcej korków, kolizji drogowych i większą emisję spalin, a negatywne skutki
najbardziej  będą  odczuwalne  przez  mieszkańców  osiedla  Nr  2  liczącego  2.5  tys
mieszkańców. Natomiast nie doszukał się racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzenia
ruchu  jednokierunkowego  na  części  ul.  Różanej,  a  wręcz  przeciwnie  gdyż  wielu
mieszkańców z kierunku Brody Malina,  Łobodna,  Zagórza,  Smug i  Kamyka  a  nawet
Miedźna, Mokrej   i  innych miejscowości zmierzających codziennie do marketu oraz w
środy  i  soboty  na  targowisko  chętnie  korzysta  z  ul.  Kochanowskiego,  gdyż  tam  jest
parking i  dobrze zaprojektowane rondo, jak również łącznik ul.  Kochanowskiego z ul.
Szkolnej.
- w kwestii wyprostowania odcinka ul. Różanej w Kłobucku do ulicy Sobisia zaznaczył, że
   z uwagi na szeroko zrozumiałe dobro i bezpieczeństwo mieszkańców uważa, za
   uzasadnione podjęcie rozmów z właścicielem marketu Biedronka w celu poprawienia 
   bezpieczeństwa w tym ciągu komunikacyjnym,

     -  w odniesieniu do przedłużenia ul. Sobisia w kierunku ul. Żytniej uważa, że taka 
  koncepcja warta jest rozważenia ponieważ rozbudowa dróg gminnych w tym kierunku
  przyniesie wymierny społeczne i ekonomiczne korzyści, a  w nawiązaniu do  
  poprzednich dwóch interpelacji przyczyni się do poprawy płynności i drożności
  istniejącej sieci dróg w tym obszarze Kłobucka.
- złożył interpelację odnośnie skierowania części środków finansowych jakie pozostaną 
  po przetargach na rewitalizacje placu centralnego Osiedla Nr 3 i na remont drogi
  dojazdowej.  
- zapytał kierownika GOPS na co zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie około
  80.000,00zł jakie pozostały z 2017 r, które były przeznaczone na wypłatę zasiłków  
   celowych. Uważa, że ta kwota powinna być przeznaczona do wypłaty zasiłków
   celowych na zakup opału czy leków. 
 
Burmistrz  J.  Zakrzewski –  odpowiedział,  że  mija  się  z  prawdą  stwierdzenie,  że



pracownicy nie otrzymali w formie nagrody pieniędzy na święta skoro zatwierdzał taką
listę  do wypłaty.  W odniesieniu do tablic  odpowiedział,  że  tablice  zostały zamówione
jeszcze przez Kierownika Wydziału OR i zostały przekazane do ZDiGK, który nadzoruje
naprawy gwarancyjne realizowane przez wykonawcę tablic. 
W kwestii  ul.  Ogrodowej  w Kamyku odpowiedział,  że  ta  ulica  jest  skomplikowana z
uwagi  na  zróżnicowanie  terenu  i  posadowienie  budynków,  ponieważ  większość
budynków na początku i  na końcu drogi  jest  wyniesiona wyżej  od poziomu jezdni,  a
pozostałe  budynki  są  na  poziomie  niższym,  więc  trudno  jest  obecnie  dokonać
jakiegokolwiek remontu bez przebudowy sieci hydrantowej i kanalizacyjnej do poziomu
najniższego  z  uwagi  na  swoistą  zapadlinę  na  środku  ulicy.  Istniejącego  problemu  nie
rozwiąże się poprzez podniesienie drogi,  gdyż to utrudni  wjazd na posesje,  a  z drogi
opady deszczowe będą zalewały posesję.  Zwrócił uwagę, że  największy problemem tej
drogi  jest  brak  odwodnienia,  gdyż  woda  nie  ma  gdzie  być  fizycznie  odprowadzana.
Istniejący kanał deszczowy jest prywatną własnością firmy DELICPOL i bez seperatora nie
widzi możliwości włączenia się w system odwodnienia. Swoistym problemem, że droga
od lat nie była odtwarzana do stanu pierwotnego jest to, że przy budynkach stojących od
lat nie została zachowana linia zabudowy, a przez część właścicieli  działek budujących
nowe budynki działki te zostały wyniesione, co przyczyniło się do powstania niecki, która
jest dość problematycznym tematem.
W  odniesieniu  do  ul.  Różanej  i  ul.  Konwaliowej  przypomniał,  że  przez  Radę  został
zatwierdzony  jako  projekt  budowlany  „  Remont  i  przebudowa  drogi  Różanej,
Konwaliowej  wraz  oświetleniem  ulicy  Sobisia”.  Na  spotkanie  z  projektantem  zostali
zaproszeni wszyscy mieszkańcy, również bloków z ul.  Rómmla. Przedstawiony projekt
oprócz  jednej  osoby  został  zaakceptowany.  Koncepcja  została  zrealizowana  zgodnie  z
ustaleniami tego zebrania. Natomiast nie do końca się zgodzi, że jest możliwość aby ulica
Różana pozostała drogą dwukierunkową, ponieważ pewne drogi mają swoje parametry,
które radny chce ściśle przestrzegać, a z drugiej strony proponuje rozwiązania inne niż o
tym mówią przepisy. Uważa, że chcąc pozostawić drogę dwukierunkową zachodziłaby
konieczność  dokonania  przesunięć  ogrodzeń  wówczas  koszt  budowy  tej  drogi  byłby
niewspółmierny  do  potrzeb.  W  kwestii  poprawy  bezpieczeństwa  w  ciągu
komunikacyjnym odpowiedział, że gmina nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych
marketów, gdyż to one same powinny je rozwiązywać, jak to czynią w innych miastach.
Przytoczył  przykład  Częstochowy  kiedy  już  przy  realizowanej  takiej  inwestycji  przez
dyskont przebudowywane są  skrzyżowania, chodniki, aby ich klientom został ułatwiony
do nich  dojazd.  Uważa,  że  zadaniem gminy jest  zapewnienie  mieszkańcom spokoju  i
bezpieczeństwa w poruszaniu się po naszych drogach, a nie swobody dostępu do kasy
danego marketu. W kwestii skrzyżowania z ul. Kochanowskiego odpowiedział, że projekt
nie  obejmuje  budowy  skrzyżowania.  Przypomniał,  że  koncepcja  została  zatwierdzona
przez mieszkańców. Zaznaczył, że wcześniej nie była stosowana praktyka organizowania

      spotkania z mieszkańcami w kwestii przebudowy drogi, taka praktyka został dopiero
      wprowadzona w tej kadencji. W odniesieniu do przekazania środków finansowych z
      rozstrzygniętych przetargów poniżej kosztorysów inwestorskich odpowiedział, że na co
      zostaną przekazane środki finansowe zdecyduje Rada.  
      



     Przewodnicząca Rady D. Gosławska – przypomniała, że zgodnie z zapisami statutu 
      w przypadku kiedy radny nie jest usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią radnemu 
      przysługuje złożenie pisemnej interpelacji. 

Radny W. Dominik –poruszył następujące sprawy;
- wniósł o dołączanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kłobucku do protokołów
   z posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz komisji pliku audio. Zwrócił uwagę, że obecnie 
   protokoły nie zawierają streszczenia treści wypowiedzi, a jedynie określają czas danej  
   wypowiedzi w trakcie sesji, co jest zgodne z zapisem statutu i intencją twórców nowego
   statutu aby ograniczyć obszerność tego dokumentu jak również aby była możliwość
   dosłownego odsłuchania danej wypowiedzi. Niemniej jednak brakuje bardzo istotnej
   rzeczy na co również zwrócił uwagę Radny T. Wałęga, że do tych protokołów, warto
   byłoby dołączyć pliki audio mimo, że nie ma takiego zapisu w statucie, ponieważ 
   obecna forma protokołu z obrad sesji w jakiś sposób nie jest wystarczającą przesłanką
   do jawności obrad organu gminy w tym również Rady Miejskiej i Komisji Rady
   wynikającą z zapisu Konstytucji RP  art. 61 oraz art. 11b ust.1 i 2 ustawy o samorządzie
   gminnym.  Przekonany jest, że z zamieszczeniem zapisu audio nie powinno być
   żadnego problemu, a może za pomocą odnośnika, który pozwoli na  odsłuchanie
   wypowiedzi.  

      - ponowił zgłoszoną interpelację z listopada 2015r odnośnie stypendiów burmistrza,
        ponieważ uważa, że nadal są rozdawane pieniądze na podstawie uchwały, która nie
        ma podstawy prawnej, gdyż ustawa o kulturze fizycznej nie istnieje, więc nie może
        stanowić podstawy prawnej. Doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest to łatwy
        dokument do stworzenia tym bardziej, że już w poprzedniej kadencji  w2014r wojewoda 
        uchylił uchwałę Rady Miejskiej, którą próbowano znowelizować. Zwrócił uwagę, że
        Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym wskazał możliwości utworzenia takiej
         uchwały, a nawet kilku uchwał. Dlatego też uważa, że warto jest pochylić się nad tym
         tematem i włączyć w prace radę aby udało się to zrobić na początku roku, żeby pod
         koniec roku można było te pieniądze rozdać uczniom najzdolniejszym w oparciu o 
         uchwałę posiadającą podstawę prawną. 

-  zapytał, o audyt w sprawie wystąpienia Gminy Kłobuck ze Związku Komunalnego ds.  
   Wodociągów i Kanalizacji. 

Burmistrz  J.  Zakrzewski –  w  odniesieniu  do  stypendium  odpowiedział,  że  radnym
zostały przekazane projekty regulaminów. Natomiast  na początku roku temat  zostanie
poddany pod dyskusję na komisjach w celu wypracowania zadowalającego rozwiązania
zgodnego z literą prawa, a przede wszystkim skutecznie pomagającego stypendystom. 
W  kwestii  audytu  odpowiedział,  że  audyt  otrzymaliśmy  w  dniu  wczorajszym,  a  po
sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu  zostanie  przekazany  radnym.  Ponadto  na  najbliższym
posiedzeniu sesji przez autora zostanie dokonana jego prezentacja. 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – w kwestii protokołu uważa, że protokoły powinny
być  pisane merytorycznie  tak,  aby  oddawały  cały  sens  przebiegu i  wypowiedzi  danej
osoby. Przypomniała,  że Statut był opracowywany przez okres 2 lat.  Przytoczyła zapis



paragrafu 34 pkt. 2 Statutu Gminy Kłobuck. 
2. W ramach opisu przebiegu obrad protokół wskazuje kto i w jakiej kolejności zabrał głos
w  poszczególnych  punktach  porządku  obrad  przy  czym  treść  ustnych  interpelacji   i
zapytań zapisuje się w pełnym brzmieniu. 
Zwróciła  uwagę,  że  nie  może  wbrew  statutowi  czegoś  dokładać  tym bardziej,  że  już
wielokrotnie sama na tej sali jako przewodnicząca obrad była przywoływana do porządku
poprzez respektowanie zapisów Statutu,  więc obawia się aby ta dobra wola dotycząca
umieszczenia  zapisu  audio  nie  została  wykorzystana  przeciwko  radzie.  Natomiast
dodatkowy zapis odnośnie czasu może ułatwić odszukanie wypowiedzi radnego czego
też nie musi być w protokole. 

Radna B. Błaszczykowska – poruszyła następujące sprawy;
- w kwestii poprawy bezpieczeństwa użytkowników jezdni i ochrony zwierząt
  w imieniu mieszkańców poprosiła o przekazanie interpelacji zarządcy drogi powiatowej
  o ustawienie na ulicy Szkolnej w Kłobucku w pobliżu stacji CPN znaku ograniczenia 
  prędkości lub znaku „uwaga zwierzęta'” z uwagi na wychodzące na tym odcinku stada 
  zwierzyny leśnej, 
- poinformowała o odczuwalnym smogu w starej części miasta powstałym w wyniku
  spalanego plastiku, szmat i różnych odpadów. Poprosiła o podjęcie działań  w celu  
  rozwiązania problemu. 
Radny  Powiatu  Kłobuckiego  M.  Zielonka –  odpowiedział,  że  interpelacja  odnośnie
ustawienia znaku zostanie przekazana.  Przyznał,  że na tym odcinku przez kierowców
znacznie przekraczana jest prędkość jazdy, więc ustawienie znaku jest zasadne. 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że gdyby mieszkańcy nie palili śmieciami nie
istniałby problem smogu. Uważa, że nasze działania odnośnie solarów i planowane w
przyszłym roku wnioski odnośnie wymiany pieców przyniosą jakiś oczekiwany efekt i
skutek. Ponadto ustawodawcy zastanawiają się nad powołaniem patroli środowiskowych,
gdzie  policja  będzie  miała  możliwość  wkroczenia  do  pomieszczenia  w  celu  pobrania
próbek  popiołu  i  nałożenia  grzywny  nawet  w  wysokości  5.000,00zł  (ale  musi  być
laboratorium). 

      
     Radna E. Kotkowska- w odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Radnego J. Kuleja 
      wyjaśniła, że jej wypowiedź podczas procedowania budżetu na 2018r nie miała uderzyć w

dobre imię radnego, a jeśli tak się stało widocznie może spowodowała poczucie winy, że
na Niwie kiedyś się mniej robiło. Jako radna działa w zakresie prawa tj.  mówi, pisze i
rozmawia.  Natomiast  cieszy  ją  fakt,  jeśli  są  podejmowane  również  działania  przez
radnego.

Radny  J.  Soluch –  przypomniał,  że  parę  lat  temu  było  rozważane  wykonanie  drogi
wyjazdowej  z  parkingów  koło  Gimnazjum  z  ul.  Bohaterów  Bitwy  pod  Mokrą  z
możliwością wyjazdu na ul. Rómmla w Kłobucku. Przypomniał, że to zadanie nie zostało
zrealizowane z uwagi na ówczesny protest mieszkańców bloku. Z uwagi na coraz większy
ruch samochodowy utrudniający coraz bardziej wyjazd z tej ulicy zaproponował ponowne



rozważenie  możliwości  wykonania  tej  drogi.  Przypomniał,  że  to  zadanie  nie  zostało
zrealizowane z uwagi na ówczesny protest mieszkańców. Poinformował o konieczności
zwiększenia  ilości  miejsc  parkingowych koło  szpitala  w Kłobucku.  Zwrócił  uwagę  na
możliwość wykorzystania terenu gminnego przy garażach. Zaproponował aby wspólne ze
Starostwem rozważyć utworzenie płatnego parkingu ( podobnie jaki jest utworzony za
DH. Merkury) przy projektowaniu ul. Baczyńskiego w Kłobucku.

  
    Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do propozycji połączenia ul. Bohaterów Bitwy

pod Mokrą z ul. Rómmla w Kłobucku uważa, że można zastanowić się nad powrotem do
koncepcji ale nieco zmienionej aby była kompatybilna z przebudową boiska sportowego
w Sz.P. Nr 3 w Kłobucku lecz wcześniej przystąpić do dyskusji aby mieć świadomość, że
nie  zostanie  ponownie  oprotestowana  przez  mieszkańców.  W  kwestii  utworzenia
dodatkowych  miejsc  parkingowych  odpowiedział,  że  teren  pod  garażami  jest  w
wieczystym  użytkowaniu  poszczególnych  właścicieli  garaży,   więc  zachodziłaby
konieczność złożenia propozycji innej lokalizacji na, co musiałaby być  wyrażona zgodą
przez   wszystkich  właścicieli.  Zaznaczył,  że  rozważana  jest  możliwość  wykorzystania
terenu  za  garażami  tylko  musiałaby  być  ustalona  służebność  przejazdu   pomiędzy
istniejącymi  garażami  na  teren  parkingu.  Poinformował,  że  ze  Starostą  została
przeprowadzona  rozmowa  w  kwestii  wykorzystania  terenu  przy  ulicy  Parkowej  i  ul.
Długosza  w  Kłobucku,  który  mógłby  być  wykorzystany  jako  miejsca  parkingowe  dla
pracowników Starostwa i Urzędu Skarbowego.  

Radny  A.  Tokarz  -   przypomniał,  że  w  skardze  na  dyrektora  ZDiGK  była  pewna
informacja  ze  strony Urzędu,  w której  były  podnoszone kwestie  odnośnie uprawnień,
powinności właścicieli czy użytkowników wieczystych, co do tego gruntu. Zaznaczył, że
jako  jeden z  właścicieli  garaży chętnie  pozbyłby  się  garażu w tym miejscu,  ponieważ
bardzo często ma utrudniony wyjazd z uwagi na nieprawidłowo parkujące samochody.  

   Zaznaczył,  że  zwróci  się  o  wyjaśnienie  do  Dyrektora  ZDiGK  odnośnie  dodatkowego
wynagrodzenia na święta dla pracowników ZDiGK.

    W odniesieniu do wyprostowania ul. Różanej wyjaśnił, że nie twierdził, że to ma zrobić
zarządca, gdyż powiedział cyt. „uważa, za uzasadnione podjęcie rozmów z właścicielem
marketu Biedronka”

      W nawiązaniu do zagadnień związanych ze  statutem zacytował zapis paragraf 30 ust. 4 
      - Przewodniczący obrad nie może być stroną w dyskusji
       
    Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że pracownicy zatrudnieni na stałe na umowie o

pracę  otrzymali  nagrody  pieniężne  natomiast  stażyści  takiej  nagrody  nie  otrzymali,
ponieważ  zgodnie  z  regulaminem nie  mają  możliwości  jej  otrzymania.  W kwestii  ul.
Różanej  w  Kłobucku  wyjaśnił,  że  wyprostowanie  ul.  Różanej  dotyczy  bardziej  strony
ogrodzonej prywatnej posesji obłożonej reklamami, gdzie jest bardzo słaba widoczność niż
od  strony  marketu  Biedronka.  Zaznaczył,  że  przy  rozmowach  na  temat  koncepcji
przebudowy  ul.  Różanej  był  obecny  jej  właściciel,  z  którym  została  przeprowadzona
rozmowa  odnośnie  możliwości  odstąpienia  tego  rogu  posesji  w  celu  poprawy
widoczności.



    Radny W. Dominik – przypomniał, że jako jedyny radny głosował przeciwko przyjęciu
nowego statut  gminy,  ponadto na temat  nowego Statutu Gminy Kłobuck swoją opinie
negatywną  wyraził  również  wojewoda  składając  skargę  do  WSA   z  wnioskiem  o
stwierdzenie  nieważności  części  tego  dokumentu.  Uważa,  że  protokół  jest  pisemnym
zapisem  przebiegu  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej.  Art.  11b  ust.  1  ustawy  o  samorządzie
gminnym mówi:  Działalność  organów gminy  jest  jawna.  Ograniczania  jawności  mogą
wynikać wyłącznie z ustaw. Dlatego też nie jest w stanie pogodzić tych dwóch rzeczy tj.
„zapisu  w  formie,  że  radny  X  zabrał  głos  w  temacie  między  minutą  taką  a  taką”  z
jawnością sesji. Ustawa jest aktem wyższej rangi niż Statut gminy. Uważa, że jeśli ustawa
reguluje,  że  tego  typu  obrady  są  jawne.  Zapytał,  jaka  jest  przeszkoda,  że  nie  można
udostępnić nagrania audio z obrad sesji jako załącznika do protokołu, co umożliwiłoby
dopiero  wszystkim  zainteresowanym  osobom  zapoznanie  się  wypowiedziami
poszczególnych uczestników obrad.  W innym przypadku pisanie protokołu w obecnej
formie w jego ocenie jest bezcelowe i można byłoby go nie umieszczać w bip. 

       
  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska  – zwróciła  uwagę,  jak  mocno  są

przestrzegane zapisy statutu skoro sama została pouczona, przez jednego z radnych, że
nie może być stroną w dyskusji. Poinformowała, że nie twierdzi, że statut jest doskonały.
Wojewoda nie miał uwag do zapisów tego paragrafu, który dotyczy protokołu. Przyznała,
że obrady sesji powinny być jawne. Natomiast protokół musi być napisany tak, aby nie
było zastrzeżeń, że wprowadzane są zapisy niezgodne ze Statutem.  

      
    Radny T. Wałęga – poinformował, że w kwestii jego uwag co do protokołu odniósł się

Radny W. Dominik. W kwestii sprostowania przebiegu ulicy Bohaterów Bitwy pod Mokrą
przypomniał,  że  problem  sygnalizował  już  w  poprzedniej  kadencji  Rady  Miejskiej  w
kontekście nie tylko bezpieczeństwa p. poż Gimnazjum ale  również w celu jej udrożnienia
z  uwagi  na  istniejącą  KPP która  do  zdarzenia  musi  wyjechać  niezwłocznie,  co  w dni
targowe może być  utrudnione.  Natomiast  poprawa bezpieczeństwa p.poż   Sz  P.  Nr  3
poruszona była z uwagi, że awaryjne wjazdy p.poż  od strony targowiska są zastawione. 

      Podobnie w kwestii poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla jak i klientów marketu
Biedronka  zwracał się z prośbą na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa,
Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego aby gmina wystąpiła
z pismem do właściciela marketu Biedronka o zamontowanie lustra, co powinno być w
interesie  właściciela  Biedronki  z  uwagi,  że  były  już   zderzenia  przy wjeździe  na  plac
marketu. 

    Burmistrz J. Zakrzewski – uważa, że poprawa bezpieczeństwa jest wprowadzana gdyż
remont targowiska wymusi udrożnienie ul.  Rómmla, ponieważ zostanie oczyszczona z
handlowców, przez co zostanie również udrożniona droga p.poż do Sz.P Nr 3.  Co nie
znaczy, że pomysł  docelowego połączenie ul. Rómmla z ul. Bohaterów Bitwy pod Mokra
jest  słuszny  gdyż  z  chwilą  jednoczesnego  wyjazdu  pracowników  urzędu,  policji  i
pozostałych instytucji ulica jest zakorkowana. 



Radny Z. Bełtowski – zaznaczył, że głos zabiera jako Sołtys Białej aby nikt nie zarzucił, że
wchodzi w okręg innego radnego. Poinformował, że przed rozpoczęciem inwestycji na ul.
Jasnogórskiej  w  Białej  będzie  zachodziła  konieczność  przeprowadzenia  wymiany  sieci
wodociągowej  gdyż  przed  świętami  było  około  8  awarii.  W  tej  kwestii  rozmawiał  z
kierownikiem Bednarkiem i Burmistrz powinien wystąpić z wnioskiem do Wodociągów o
wymianę całej instalacji przy ul. Jasnogórskiej od rogatki do ul. Sosnowej w Białej.

Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że ul. Jasnogórska jest drogą powiatową, która
została  już  wyremontowana  obecnie  został  przygotowany  projekt  budowy  chodnika
Zapytał, dlaczego nie została zachowana zasada jaka powinna obowiązywać, przytoczył
przykład ulicy Długosza w Kłobucku, gdzie realizowany jest kolejny etap i na każdym
etapie  jest  projekt  wymiany  wodociągu.  Każda  instytucja  jak  ZDW  i  ZDP jak  gmina
powinna zgłosić do Przedsiębiorstwa Wodociągów chęć wykonania danej pracy na danym
odcinku  drogi  gdzie  przebiega  wodociąg  by  nie  doszło  do  sytuacji,  że  został
przygotowany  projekt  chodnika  bez  projektu  wymiany  wodociągu.  Poinformował,  że
rozmawiał z kierownikiem, który doskonale wie, że wymianę sieci trzeba zaprojektować i
uzgodnić  i  dopasować  do  istniejącej  obecnej  sytuacji.  Uważa,  że  jest  to  możliwe  do
zrobienia ale ubolewa,  że nikt  nie skonsultował projektu chodnika z gminą, bo gdyby
gmina miała tą informację sama przekazałaby ją PWiK. Zaznaczył, że przestrzegane są
dwie zasady kiedy w pierwszej  kolejności robiony jest remont sieci i na co zawsze znajdą
się wolne środki finansowe,  to wtedy kiedy jest robiony remont drogi, chodnika i jaki jest
stan awaryjności.  Szkoda,  że w tym przypadku nie było tego zgłoszenia  do PWiK na
etapie zgłaszania projektu chodnika.



Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.   
 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 

 w dniu 28.12.2017r 

Sołtys  Brody  Malina  A.  Świąć  –  w  imieniu  mieszkańców  przekazała  życzenia
Noworoczne i podziękowała za wstrzymanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na
modernizacji wytwórni mas bitumicznych na działce nr 254/2 obręb Kłobuck ul. Pogodna.
Zapytała,  czy  dobrze  rozumie,  że  przez  przedsiębiorstwo  przy  ul.  Górniczej  został
wycofany wniosek na spalanie odpadów.

Burmistrz  J.  Zakrzewski –  odpowiedział,  że  wniosek  o  wydanie  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na
zbieraniu, odzysku i przetwarzaniu odpadów na terenie działek zlokalizowanych przy ul.
Górniczej w miejscowości Kłobuck został wycofany.

Sołtys Brody Malina A. Świąć –  poinformowała, że od mieszkańców z ul. Źródlanej w
Kłobucku otrzymała informację że nadal odbywa się spalanie odpadów.   

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że jeśli będą takie zgłoszenia sprawa zostanie
skontrolowana wspólnie z policją. 
Radny W. Dominik – rozumie, że firma BUSINESS  SIDE wycofała wniosek w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ale jednocześnie złożyła wniosek 
o przeniesienie na ich rzecz już istniejącej decyzji wydanej na rzecz LOVETT Sp.z o.o w
Kłobucku. 

Burmistrz J. Zakrzewski  wyjaśnił, że chodzi o przeniesienie starej decyzji z roku 2015, 


