
WYDZIAŁ GPN        Sesja luty 2018 

I.   Sprawy dot. gospodarki nieruchomościami 

1. Nabycie 

a)  decyzjami wydanymi 18 stycznia br Wojewoda Śląski stwierdził nabycia przez gminę własności 
 trzech nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4127ha, stanowiących odcinki dróg transportu rolnego, 
 położonych w miejscowości Rybno, Kamyk i Borowianka; 

b) 9 lutego aktem notarialnym gmina nabyła nieodpłatnie kolejną działkę gruntu o powierzchni 

0,0034ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej ul. ks. Kordeckiego w Kłobucku; 

2. Wynajem i dzierżawa : 

a) 10 stycznia ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości 

położonej w Łobodnie, oznaczonej ewidencyjnie nr 2010/10, zabudowanej budynkiem biurowym 

oraz kompleksem garaży . Przetarg wyznaczono na 12.02.2018r. Wywoławcza stawka czynszu 

ustalona została na 1.000,00zł + Vat. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym; 

b) z dniem 12 stycznia i 16 lutego br. podano do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni 

wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania 

w najem, dzierżawę lub użyczenie; 

Wykazy te umieszczono na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na stronach internetowych 

urzędu; 

c) w związku z oddaleniem apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 maja 

2017r., złożonej przez byłego najemcę gruntu położonego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej, 

wystąpiono o usunięcie pawilonu i wydanie części przedmiotowej nieruchomości gminie. 

W trakcie spotkania w dniu 13 lutego z byłym najemcą uzgodniono termin wydania 

nieruchomości; 

d) w dniu 19 lutego zawarto z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Kłobuck, za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Katowicach  umowę najmu  gruntu leśnego o powierzchni 0,0012ha, na której usytuowana jest 

przydrożna kapliczka wpisana do rejestru zabytków. Umowa została zawarta na czas nieokreślony 

za jednorazowym czynszem w kwocie 200,00 netto; 

3. Zbycie 

a) w styczniu i lutym br., w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 lutego 

2017r . ( nr 279/XXIX/2017) gmina sprzedała w trybie bezprzetargowym na rzecz trzech właścicieli 

nieruchomości przyległych grunty o powierzchni 0,0399 ha, łącznie za cenę 29.986,80 zł brutto; 

b) 9 lutego zbyto na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości 

położone w Kłobucku: 

- oznaczoną ewidencyjnie nr 3/8 i 3/10 o łącznej powierzchni 0,2222 ha, (w wykonaniu uchwały 

Rady Miejskiej w Kłobucku nr 288/XXX/2017). Cena sprzedaży wyniosła 121.360zł, przy czym 

zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny sprzedaży zaliczono 

nabywcy  kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tj. kwotę 73 920 zł. Nabywca 

dopłacił kwotę 47.440zł; 

- oznaczoną ewidencyjnie nr 3669/1,3669/2 nr 3669/3 o łącznej powierzchni 0,2014ha za cenę  

109 340zł, zaliczając na poczet ceny sprzedaży kwotę równą wartości prawa użytkowania 

wieczystego tj. kwotę 77 410zł. Nabywca dopłacił kwotę 39 273,90 zł brutto (uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku nr312/XXXI/2017).; 

- oznaczoną ewidencyjnie nr 3668/7 o powierzchni 0,0857ha za cenę 46 520zł, zaliczając na poczet 

ceny sprzedaży kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tj. kwotę 21 060zł. 

Nabywca dopłacił kwotę 25 460 zł  (uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku nr 312/XXXI/2017); 



c) wynikiem negatywnym zakończył się III przetarg ustny nieograniczony ogłoszony 12 stycznia br 

., a wyznaczony na 15 lutego 2018r. na zbycie : 

- działki nr 914/6 o pow.0,1212ha położonej w Kłobucku przy ul. Witosa, której cenę 

wywoławczą ustalono na 43.000,0 netto oraz 

- działki nr 5500/1 o pow.0,3120ha, położonej w Kłobucku przy ul. Cielebana, której cenę 

wywoławczą ustalono na 150.000,0zł netto. 

4. Obciążanie nieruchomości gminy: 

11 stycznia br. ustanowiona została na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. odpłatna służebność 

przesyłu polegająca na budowie : 

- 8m odcinka napowietrznej linii energetycznej nad częścią działki nr 4350/ 268, położonej w 

Kłobucku (za wynagrodzeniem 369zł brutto); 

-72m odcinka linii energetycznej kablowej nn na części działek nr 5708/1 i 5708/4 położonych w 

Kłobucku (za wynagrodzeniem 984zł brutto). 

II. Gospodarka Przestrzenna : 

1. 5 stycznia zostało podane do publicznej wiadomości obwieszczenie o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 

Spichlerzowej w Kamyku, w granicach. Zainteresowani mogli składać wnioski do 29 

stycznia 2018r., dotyczących terenu położonego w granicach opracowania, a określonych 

uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku nr 340/XXXIII/2017; 

2. 11 stycznia Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna opiniowała ponownie 

projekty planów miejscowych opracowywanych na podstawie uchwał podjętych przez Radę 

Miejską w Kłobucku w dniu 22 listopada 2016 r. dla następujących terenów: 
 

a) położonych w Kłobuck w granicach określonych uchwałą Nr 235/XXVII/2016; 

b) położonych w Libidzy i Gruszewnia, w granicach określonych uchwałą Nr 

240/XXVII/2016; 

c) terenów w Kłobuck obręb Zagórze, w granicach określonych uchwałą Nr 236/XXVII/2016; 

d) terenów w Kłobucku obręb Smugi w granicach określonych uchwałą Nr 237/XXVII/2016. 

3. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

a)   12 stycznia na rzecz osoby fizycznej, w sprawie budowy ok. 175 m odcinka sieci 

wodociągowej   w  ul. Cielebana, w Kłobucku; 

4. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego: 

a) 10 stycznia z wniosku gminy dla budowy oświetlenia drogowego ul. Górnej w Gruszewni 

(odcinek ok.720 m); 

b) 10 stycznia z wniosku gminy dla budowy oświetlenia drogowego ul. Tuwima ( odcinek 

ok. 160m) 

 

 

Kierownik  

Wydziału Gospodarki Przestrzennej  

i Gospodarki Nieruchomościami  
mgr inż. Alina Jagielska 



Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. W miesiącach styczeń - luty wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew z 

nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, z czego w 1 przypadku 

nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych drzew. W trzech przypadkach z uwagi 

na to iż wnioskowane do usunięcia drzewa rosną w pasie drogowym oczekujemy na 

uzgodnienie decyzji przez RDOŚ w Katowicach. 

2. W miesiącach styczeń - luty zostało złożonych 12 zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia 

drzew z nieruchomości należących do osób fizycznych. Po rozpatrzeniu wniosków, tut. 

organ nie wniósł sprzeciwu w stosunku do 10 zgłoszeń. W jednym przypadku 

Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia zgłoszenia, w drugim zgłoszenie zostało 

przekazane do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach ponieważ 

nieruchomość, na której rośnie zgłoszone do usunięcia drzewo znajduje się w granicach 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.. 

3. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie stacji zasuw na 

istniejącym rurociągu relacji Koluszki - Boronów w granicach stref ochrony pośredniej ujęć 

wód podziemnych „Wierzchowisko" z sygnalizacją elektroniczną umożliwiającą ich zdalne 

sterowanie. STACJA ZASUW BIAŁA DOLNA (B2). 

4. W wyniku interwencji tut. organu dotyczącej głośno działających zewnętrznych agregatów 

umiejscowionych na budynku sklepu „Delikatesy Centrum" przy ul. Armii Krajowej w 

Kłobucku, WIOŚ w Katowicach Delegatura w Częstochowie przeprowadzi czynności 

kontrolne badania poziomu hałasu do środowiska z w/w instalacji do dnia 31.08.2018r. w 

okresie wyższych średnich temperatur powietrza. 

5. Prowadzone są kontrole nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck w 

zakresie przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz spalania odpadów w piecach 

co. Kontrole prowadzone są w obecności dzielnicowych KPP w Kłobucku. 

6. W dniu 7.02.2018r. dokonano przeglądów gwarancyjnych w ramach umów Nr 

255/JRP/X/2010 oraz Nr 144/JRP/VI/2010 kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała i 

część Kopca oraz Kłobuck obręb Libidza i Przybyłów. Podczas przeglądów przedmiotowej 

inwestycji nie stwierdzono żadnych usterek. 

7. Tut. urząd otrzymał wyrok nakazowy w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym 

Sąd Rejonowy XI Wydział Karny w Częstochowie orzekł mieszkańca gminy uznać za 

winnego popełniania zarzucanego czynu dotyczącego rozpoczęcia eksploatacji instalacji-

przydomowej oczyszczalni ścieków przed upływem 30 dniowego terminu do wniesienia 

sprzeciwu. 

8. Do końca lutego br. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2018r.. Kwota 

dotacji do 1 litra oleju napędowego wynosi 1,00 zł. 

9. Wydano na wniosek Kół Łowieckich postanowienia dot. zwiększenia odstrzału dzików na 

terenie naszej gminy, co związane jest z realizacją działań mających na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terenie RP. 

10. Firma PZOM STRACH Sp. z o. o. Sp. k. z terenu gminy Kłobuck w miesiącu grudniu 

2017r. odebrała 409,08 Mg odpadów zmieszanych oraz 73,18 Mg odpadów segregowanych, 

natomiast w miesiącu styczniu 479,38 Mg odpadów zmieszanych oraz 72,66 Mg odpadów 

segregowanych. 

11. Podpisano 2 umowy na dofinansowanie związane z likwidacją odpadów azbestowych z 

terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Kłobuck na łączną kwotę 4 000,00 zł. 



12. Z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na wniosek przedsiębiorcy, wykreślono firmę PHU PAVER 

Karol Sienkiewicz, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 58, 29-100 Włoszczowa. 

13. Wysłano 18 wezwań do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z tytułu urodzenia dzieci. 

14. Gmina Kłobuck przystąpiła do kampanii edukacyjnej Pomóżmy Polsce odetchnąć od 

smogu! "Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci", w którym do wygrania jest Naukowa 

Stacja Zabaw. Mieszkańcy za pośrednictwem strony internetowej odpowiadają na pytanie 

dot. smogu oddając tym samym głos na naszą gminę. Konkurs trwa do 28.02.2018 r. 

15. Wszczęto postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 

składowania lub magazynowania, z terenu nieruchomości położonej w Lgocie (na terenie 

wyrobiska „Lgota"). 

16. W dniu 16.02.2018r. zawarto umowę z firmą Airly Sp. z o.o. na zakup i obsługę 2 szt. 

sensorów jakości powietrza. Łączny koszt zakupu sensorów wynosi 2980,00 zł netto 

(3665,40 zł brutto), kwartalny abonament wynosi 360,00 zł netto (442,80 zł brutto). 

 

 

Sekretarz Gminy Kłobuck 

inż. Magdalena Kasprzak 

 



Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych 

W dniu 17.01.2018r. złożono dwa wnioski w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, 

Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs. Jeden 

wniosek dla obszaru miejskiego ( Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Kłobucku), 

tytuł projektu : Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck, całkowita wartość projektu: 1 

078 286,08 zł, wnioskowana kwota: 970 457,47 zł. Drugi wniosek dla obszaru 

wiejskiego (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku i Łobodnie, Szkoła Podstawowa 

w Libidzy i Białej), tytuł projektu: Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck, 

całkowita wartość projektu: 914 864,64 zł, wnioskowana kwota: 823 378,18 zł. Okres 

realizacji projektów: 01.09.2018-30.06.2020. 

W zakresie projektu „ Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck" działania będą 

skierowane na poprawę jakości kształcenia. Projekt będzie wspierał działania 

edukacyjne szkół, obejmujące zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i 

narzędzi. Skierowany jest do uczniów klas I i uczniów klas IV-VIII oraz rodziców. Na 

wysoką jakość kształcenia znaczący wpływ ma również odpowiednia baza 

dydaktyczna, dlatego w ramach projektu zostanie zrealizowane doposażenie 

pracowni w nowoczesny sprzęt (tablice interaktywne z projektorem, laptopy), 

oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. 

W zakresie projektu „ Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck" działania będą 

skierowane na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, rozwinięcie potencjału i 

kompetencji kluczowych, zniwelowanie trudności społecznych, w tym 

zindywidualizowanie podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

wraz ze wspieraniem w ramach projektu poprzez m. in. wdrożenie metody 

eksperymentu w szkołach. Grupę docelową stanowią uczniowie klas IV-VIII, przede 

wszystkim uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniowie z 

orzeczeniami. Zadania projektowe przewidują wsparcie doradcy zawodowego i 

pedagoga, zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające. W ramach projektu zostanie 

zrealizowane doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt (tablice interaktywne z 

projektorem, laptopy), oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. 

W dniu 09.02.2018r. wnioski zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej i 

rekomendowane do oceny merytorycznej. 

Kierownik 
Wydziału Edukacji, Kadr  

i Spraw Administracyjnych 
mgr inż. Sylwia Piątkowska 

Kłobuck, 12.02.2018 r. 



Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 20.02.2018 r. 
Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 15.01.2018 r. przystąpiono do czynności odbiorowych zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w 
Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do zalewu wodnego 
Zakrzew". W trakcie oględzin stwierdzono brak uzupełnienia asfaltowego wzdłuż 
ul. Stawowej i Zakrzewskiej. Aktualne uzupełnienie zostało wykonane kruszywem, 
a na odcinku zamkniętym (teren PKP) masą asfaltową na zimno. Stwierdzona 
usterka nie stwarza ograniczenia w użytkowaniu drogi. Z uwagi na panujące 
warunki atmosferyczne (okres zimowy) wyznaczono termin usunięcia usterki do 
dnia 30.04.2018 r. Na obszarze zamkniętym administrowanym przez PKP S.A. 
przedstawiciele PKP S.A. nie zgłosili żadnych uwag. 

2. W dniu 17.01.2018 r. unieważniono postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego w dniu 27.12.2017 r. na „Wykonanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. B. Prusa i ul. W. 
Witosa w Łobodnie, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich". W prowadzonym postępowaniu 
złożono 4 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 97 785,00 zł 
przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
W dniu 19.01.2018 r. ogłoszono ponownie w Biuletynie Zamówień Publicznych na 
portalu Urzędu Zamówień Publicznych przedmiotowe postępowanie przetargowe 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert odbyło się 
29.01.2018 r. Złożono 3 oferty. W dniu 19.01.2018 r. ogłoszono wybór oferty 
najkorzystniejszej złożonej przez firmę „PROJKONS" Zakład Usługowo -Handlowy 
Brymora Jarosław z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Chełmońskiego 13. Cena 
oferty za realizację całości zamówienia wynosi 49 200,00 zł. Termin wykonania 
przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 14.06.2018 r. 

3. W dniu 26.01.2018 r. zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Kłobucku o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku z włączeniem do kanału sanitarnego 
w ul. Zamkowej. 

4. W dniu 31.01.2018 r. złożono do Starosty Kłobuckiego wniosek o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi 
gminnej Nr 470128 w m. Biała i Kopiec (II etap) wraz z budową odwodnienia i 
oświetlenia ulicznego na odcinku o d km 1+103,00 do 2+693,70 wraz z 
budową chodnika na długości 194,40 m zlokalizowanym nad mostem nad 
rzeką Kocinką" oraz przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia wraz z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej. 

5. W dniu 05.02.2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty 
budowlane przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy 
ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności 
Społecznej". Termin składania ofert ustalono na dzień 20.02.2018 r. do godziny 
11:30. 



6. W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie poza ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 12.01.2018 r. na realizację robót budowlanych pn.: 
„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Podleśnej i 
Gościniec w Nowej Wsi" w dniu 12.02.2018 r. podpisana została umowa z 
wybranym wykonawcą: Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Krzysztof Dyla z 
siedzibą w Kochanowicach, na kwotę 62 000,00 zł z terminem realizacji do 
12.06.2018 r. 

7. W dniu 12.02.2018 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 12.01.2018 
r. na realizację robót budowlanych pn.: pn.: "Przebudowa linii 
elektroenergetycznej - dowieszenie obwodu oświetlenia ulicznego przy ul. 
Błotnej w Kłobucku". Termin złożenia ofert upływa w dniu 21.02.2018 r. 

8. W dniu 13.02.2018 r. zamawiający zlecił firmie „MIASTOPROJEKT Częstochowa" 
Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Szymanowskiego 15, aktualizację 
kosztorysów inwestorskich obejmujących roboty budowlane pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy 
ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku". Zgodnie z podpisaną umową, 
Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przysługuje 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 984,00 zł brutto. Termin wykonania 
aktualizacji kosztorysów wynosi do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy, tj. do 22.02.2018 r. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji 
przetargowej niezbędnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

9. W dniu 13.02.2018 r. na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - j.t z późn. zm.), ogłoszono 
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 
polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót 
budowlanych pn.: "Przebudowa linii elektroenergetycznej - dowieszenie 
obwodu oświetlenia ulicznego przy ul. Błotnej w Kłobucku". Termin złożenia 
ofert upływa w dniu 22.02.2018 r. 

10. W dniu 13.02.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności realizowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, 
wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup 
wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej 
międzypokoleniowej integracji społecznej. Gmina Kłobuck ubiega się o 
dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: „Budowa Otwartej Aktywności na 
terenie Bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Łobodnie" w zakresie rozszerzonym. 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 99 906,16 zł brutto, z czego środki własne 
Gminy Kłobuck wyniosą 49 953,16 zł brutto, a wnioskowane środki z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosą 49 953,00 zł brutto (50% kwoty wnioskowanej 
nie więcej niż 50 000,00 zł). 

11. W dniu 13.02.2018 r. zostały otworzone oferty złożone w przetargu 
nieograniczonym na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku 



przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i 
Aktywności Społecznej". Wpłynęło 6 ofert, z których najniższa wyniosła 7 
944,00 zł a najwyższa 31 980,00 zł. 

12. W wyniku przeprowadzenia na podstawie obowiązujących przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - j.t z późn. zm.), 
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 
19.01.2018 r. na usługę polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad 
realizacją robót budowlanych pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 
wzdłuż ul. Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi" w dniu 14.02.2018 r. podpisana 
została umowa z wybranym wykonawcą: Pracownią Projektową ELTECHLEN 
Sebastian Kulik z siedzibą w Lublińcu, na kwotę 1 476,00 zł. 

13. Zakończono roboty budowlane związane z inwestycją pn. „Przebudowa ciągu 
pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Jasną a ul. Kościuszki w Kłobucku". Roboty 
realizowała Firma Handlowo-Usługowa DERTRANS Mariusz Derda z siedzibą w 
Kowalach. Całkowity koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim 
wyniósł 68 984,42 zł. 

14. Zakończono roboty instalacyjne związane z dowieszeniem 23 szt. pojedynczych 
opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych. Inwestycja 
została zrealizowana w miejscowościach: Kłobuck, Libidza i Łobodno. Roboty 
realizowała firma P.H.U. "MEMFIS" Adam Myrcik z siedzibą w Olszynie. Całkowity 
koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 60 749,70 zł. 

15. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku strzelnicy 
w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług 
Społecznych. 

16. Podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące rewitalizacji targowiska 
miejskiego w Kłobucku. Wykonawcą robót będzie PUH BUD-MET BIS 
Małgorzata Kałmuk z siedzibą w Pankach. Wartość wszystkich robót budowlanych 
wyniesie 2.501.203,45 zł. Roboty budowlane będą wykonywane w dwóch etapach. 
Pierwszy z nich obejmuje obszar, począwszy od chodnika przyległego do terenu 
Miejskiego Ośrodka Kultury, do ul. Rómmla. Realizacja tego zakresu będzie miała 
miejsce od 3 kwietnia br. do 31 października br. Wartość robót budowlanych tej 
części wyniesie 2.294.965,19 zł. Drugi etap obejmuje obszar pozostałej części 
targowiska od ul. Rómmla do ul. Szkolnej. Realizacja tego zakresu będzie miała 
miejsce od 15 kwietnia 2019 r. do 16 lipca 2019 r. Wartość robót budowlanych 
tego etapu wyniesie 206.238,26 zł. 

17. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski, dotyczący 
rewitalizacji targowiska miejskiego w Kłobucku. Termin złożenia ofert upływa w 
dniu 22 lutego br. 

18. Wystąpiono do zakładu energetycznego z wnioskami o warunki techniczne 
wykonania dobudowy pojedynczych opraw oświetleniowych w Kłobucku przy ul. 
Jesionowej i przy ul. Wiejskiej, w Łobodnie przy ul. Księżycowej oraz 
w miejscowości Rybno. 

Kierownik 

Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

mgr inż. Wiesława Solska 


