Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
z posiedzenia
XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 27.03.2018r
Przewodniczący Osiedla nr Nr 5 J. Piec – w imieniu mieszkańców zapytał, czy prawnie
jest podnoszony teren działki, na której od ul. Staszica powstaje zakład fizjoterapii, a która
to działka sięga aż do ul. Hallera. Zaznaczył, że teren tej działki jest podnoszony od trzech
miesięcy. Na dzień dzisiejszy działka od strony ul. Hallera została już podwyższona o pół
metra, co w przyszłości może spowodować zalewanie sąsiednich posesji.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że trudno jest stwierdzić naruszenie stosunków
wodnych bez oficjalnego zgłoszenia. Dlatego też dopóki nie wpłynie takie zgłoszenie
przez Wydział GOR nie zostanie przeprowadzona kontrola z możliwością powołania
eksperta w celu stwierdzenia zakłócenia stosunków wodno- prawnych.
Przewodniczący Osiedla Nr 1 T. Parkitny – zwrócił się do radnych o poparcie wniosku
mieszkańców odnośnie budowy na terenie Osiedla Nr 1 dróg o dobrej kategorii aby po
kilku latach nie zachodziła konieczność ich naprawy. Wnosi również o poparcie wniosku
w sprawie budowy drogi asfaltowej w ul. Z. Nałkowskiej na rzecz czego mieszkańcy
przeznaczyli środki finansowe pochodzące z rezygnacji budowy chodników przy ul.
Reymonta i ul. Tuwima.
Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że w dniu dzisiejszym będzie procedowany
projekt uchwały zmieniający WPF, do której została wprowadzona realizacja tych
inwestycji. Z chwilą jego zatwierdzenia przystąpimy do ich do realizacji.
Mieszkanka Kłobucka O. Skwara – uważa, że w zarządzaniu miasta powinny liczyć się
konkretne działania, a nie ideologiczne spory. Poinformowała, że nie mając możliwości
zadania pytania na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 radnemu z tego okręgu
wyborczego, a tym bardziej, że na tym osiedlu nie było przejawianej chęci współpracy z
radnym i rozmowy między mieszkańcami, a ponadto na stronie internetowej nie znalazła
informacji o pełnionych dyżurach. Zapytała radnego W. Dominika czy jako radny zna
ofertę kulturalną naszego miasta, czy uczestniczy w tych działaniach i jak pomaga na
terenie naszego osiedla szerzeniu tej oferty oraz jak układa się współpraca z Burmistrzem
bo jeśli układa się słabo wówczas ciężko jest wypracować porozumienie i osiągnąć te
rzeczy, o które się walczy. Natomiast jako dyrektor MOK wie, że MOK jest mocno
kontrolowany, ponieważ radny, co miesiąc występuje o informację publiczną odnośnie
przekazania wszystkich umów, zapytała jak wygląda to zderzenie z rzeczywistością.
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – poinformowała, że w internecie nie ma
umieszczonej informacji o dyżurach, gdyż nie ma już takiego obowiązku, ponieważ stałe
dyżury w Biurze Rady nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. Natomiast radni

we własnym zakresie mogą spotykać się z mieszkańcami.
Mieszkanka Kłobucka O. Skwara – odpowiedziała, że jako mieszkanka nie mająca
kontaktu z radnym pierwszą czynnością było sprawdzenie takiej informacji w internecie.
Radny W. Dominik- odpowiedział, że twierdzenie o braku możliwości kontaktu jest co
najmniej przesadzone, ponieważ pani dyrektor miała do niego nr telefonu jak również
miała poprzez fecebooka kontakt na messengerze. Poinformował, że osobiście na bieżąco
obserwuje działania MOK-u i na bieżąco ma wgląd w oferty, a że w zamieszczanych
ofertach nie znajduje nic dla siebie, bo nie słucha disco polo, więc działania kulturalne
podejmuje często samodzielnie w różny sposób min. poprzez organizowane koncerty
muzyczne również z inicjatywy Stowarzyszenia Cooltura, których nie udało się
zorganizować w rodzimym Domu Kultury w Kłobucku z przyczyn doskonale znanych
pani dyrektor. W kwestii informacji publicznej odpowiedział, że kiedy wystąpił o
wszystkie umowy cywilnoprawne zawarte przez Dyrektor MOK. Dyrektor MOK
odmówiła udzielenia informacji publicznej wskazując, że jest to informacja przetworzona.
Zwrócił uwagę, że radnemu przysługuje udzielenie informacji publicznej nawet
przetworzonej. Pomimo, że SKO uchyliło decyzję Dyrektora MOK pani ponownie
odmówiła. Dlatego też występuje cyklicznie o kolejne umowy cywilnoprawne, których w
skali dwóch miesięcy jest kilka, a maksymalnie kilkanaście umów, a mimo to pani
pozwala sobie na przedłużanie terminu udzielenia informacji publicznej do 60 dni.
Dyrektor MOK O. Skwara – odpowiedziała, że trudno jest oceniać kulturę i wydarzenia
spoglądając na ich oferty tylko na facebooku. Jako mieszkanka zapytała w jaki sposób
radny współpracuje z MOK przy tworzeniu czy szerzeniu lokalnej oferty kulturalnej z
uwagi, że istniała możliwość skorzystania z inicjatywy lokalnej. Zaznaczyła, że MOK
takiej pomocy nie otrzymał od radnego, a którą powinien otrzymać nawet poza jakimiś
sporami.
Radny W. Dominik - odpowiedział, że wraz ze swoimi przyjaciółmi stara się jak tylko
może współtworzyć kulturę, co też robią w wolnym czasie i nieodpłatnie. Przypomniał, że
to właśnie pani Dyrektor uniemożliwiła wykonanie bezpłatnego koncertu na Dzień Kobiet
tydzień przed jego wykonaniem mimo, że impreza była już oficjalnie ogłoszona na stronie
internetowej MOK-u. Dlatego też nie widzi możliwości współpracy skoro Dyrektor MOK
odmówiła zorganizowania imprezy przez mieszkańców Kłobucka dla mieszkańców
Kłobucka za darmo.
Dyrektor MOK O. Skwara – odpowiedziała, że w tym przypadku zostały przedstawione
warunki współpracy i to radny nie chciał się do nich dostosować. Natomiast ona sama
była otwarta na współpracę do sporu doszło przy kwestii współorganizacji, ponieważ
radny nie chciał współorganizacji tylko możliwości skorzystania z sali. Ponowiła pytanie
jak mieszkańcy osiedla mogą współpracować z radnym.
Sołtys Rybno W. Płuska – podziękował za wykonane oświetlenie przy ul. Żabiej poprosił

o naprawę nawierzchni odcinka drogi ul. Żabiej od ul. Stawowej w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że nie udało się zrealizować naprawy
nawierzchni drogi z uwagi, że frez pozyskany z remontu drogi relacji Hutka - Kłobuck
do tego się nie nadawał. Dlatego też będzie zachodziła konieczność pozyskania frezu z
innego źródła. Zwrócił uwagę, że po okresie zimowym większość dróg o nawierzchni
szutrowej nadaje się do bieżącej naprawy, więc jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne
ZDiGK przystąpi do naprawy bieżącej ul. Żabiej.

Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia
XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 27.03.2018r
Radny A. Sękiewicz poprosił o zorganizowanie spotkania odnośnie konkretnego
zakończenia sprawy dotyczącej wyciszenia ul. 3 Maja w Kłobucku.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że uczestniczył w zebraniu mieszkańców tego
osiedla i wie jak w tej sprawie są podzielone głosy mieszkańców. Przypomniał, że wnioski
były analizowane na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa,
Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zgodnie z
ustaleniami komisji podjęto decyzje o wyniesieniu przejścia dla pieszych jako progu
zwalniającego, co spowodowałoby spowolnienie prędkości samochodów jak i poprawę
bezpieczeństwa osób wychodzących z kościoła wprost na ulicę. Realizacja zadania została
przekazana do ZDiGK z uwagi, że nie wszyscy projektanci chcą się tego podjąć gdyż jest
to dość trudne do zaprojektowania, uzgodnienia i zatwierdzenia udało się z trudem
znaleźć projektanta. Niemniej jednak zobaczymy w jakiś sposób wyniesienie przejścia dla
pieszych będącego jednocześnie progiem zwalniającym rozwiąże istniejący problem w co
jednak wątpi ponieważ od początku swojej kadencji toczy się ta sprawa ze względu, na co
raz to nowe pomysły i postulaty mieszkańców.
Radny A. Sękiewicz zapytał, czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na spotkaniu będzie ta sama dyskusja będą
padały te same przeczące argumenty z obu stron. Uważa, że dzisiaj należy zastanowić się
jak rozwiązać istniejący spór czy poczekać aż zostanie zrealizowane zaplanowane
wyniesienie progu zwalniającego wraz przejściem dla pieszych czy wstrzymać się z tymi
pracami i przystąpić do dalszych dyskusji. Osobiście jest przeciwny zalewaniu kostki
brukowej granitowej asfaltem czy frezowaniu, szlifowaniu tych kamieni. Ponadto każdy
powinien wiedzieć, że ma posesję w Rynku gdzie prowadzona jest działalność
gospodarcza i nie jest to typowe osiedle.
Radny W. Dominik poprosił o pisemną odpowiedź na temat funkcjonowania miejskiego
lodowiska w sezonie zimowym 2017/2018
- jakie były koszty związane z realizacją lodowiska (energia elektryczna, utrzymanie
personelu, etc,
- ile osób skorzystało w tym sezonie z lodowiska z podziałem na użytkowników
zorganizowanych (zajęcia dzieci organizowane przez placówki oświatowe) oraz
indywidualne,
- jakie były wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży biletów, wypożyczalni łyżew,
najmu obiektów handlowych, funkcjonujących przy lodowisku.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że odpowiedź pisemna będzie jak najbardziej

racjonalna z uwagi, że jeszcze będą ponoszone koszty związane z demontażem lodowiska.
Radny W. Dominik przypomniał, że na terenie Gminy Kłobuck obowiązuje uchwała Rady
Miejskiej nr 131/XVI/2015r w sprawie opłaty targowej. Zapytał, czy w związku z
rewitalizacją targowiska miejskiego, ze względu na planowane przeniesienie części
handlujących na teren parkingu za D.H Merkury oraz na Rynek Jana Pawła II będzie
konieczna korekta tej uchwały i ustalenie stawek dla nowych lokalizacji, czy opłaty
zostaną naliczone na podstawie § 3 ust.1 pkt. 2 obowiązującej uchwały.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że opłaty nie ulegną zmianie będą pobierane
zgodnie z obowiązującym regulaminem, który nie zostanie zmieniony. Na parkingu za
DH. Markury zostaną wyznaczone stanowiska do sprzedaży towarów o większych
gabarytach tj. mebli, pieców, dywanów z stawką opłaty od 22,00zł do 40,00zł. Natomiast w
przypadku zmniejszenia dotychczasowej powierzchni będzie wnoszona automatycznie
mniejsza opłata.
Radny W. Dominik uzupełnił, że regulamin, o którym mówimy obowiązuje na terenie
targowiska gdzie są wyznaczone stanowiska, sektory do którego przypisana jest kwota
opłaty. Uchwała nie obejmuje terenu poza targowiskiem gdyż poza targowiskiem
obejmuje teren gdzie przyjmowana jest oddzielna jednostkowo opłata od m 2 . Dlatego też
po przeliczone tych samych metrów zajmowanych na targowisku miejskim z m 2 zajętymi
w innym miejscu opłata będzie wynosiła znacznie więcej niż 22,00zł do 40,00zł.
Dyrektor CEA J. Krakowian poinformował, że z uwagi, że z osobami handlującymi
wygasają z dniem 31.03.2018r dotychczasowe umowy są opracowywane nowe umowy.
Na dzień dzisiejszy osoby handlujące meblami wyrazili zgodę na przeniesienie ich miejsc
na parking za D.H. Merkury tak aby na ich miejsce zostały przeniesione osoby z miejsc
gdzie będzie przeprowadzony remont. Natomiast nadal nie wiemy czy będzie zachodziła
potrzeba przeniesienia handlujących na Rynek Jana Pawła II z uwagi, że wielu
handlujących miało wykupione po cztery stoiska i mogą z dwóch zrezygnować. W kwestii
opłaty odpowiedział, że OSiR ma uprawnienia do pobierania opłaty na terenie całej gminy
niemniej jednak z osobami handlującymi nie możne zawierać umów cywilno-prawnych
na Rynku Jana Pawła II.
Radny A. Tokarz poruszył następujące kwestie:
- poprosił o dalszą kontynuacje prac związaną z ułożeniem trelinki na ulicy Topolowej.
- poprosił o naprawę lub przebudowę schodów prowadzących od narożnika ogrodzenia
weterynarii w kierunku nie istniejącego Amfiteatru.
- poinformował, że po 15.04.2018r do Zarządu Osiedla Nr 3 spłyną ankiety, w których
mieszkańcy wypowiedzą się w kwestii boiska osiedlowego, które zostaną przekazane
Burmistrzowi.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na ul. Topolowej w Kłobucku zostanie
wznowiona kontynuacja prac związana z ułożeniem trelinki. Sprawa dotycząca naprawy

schodów została przyjęta przez Dyrektora ZDiGK. Natomiast z oczekiwaniem czeka na to
co zdecydują mieszkańcy w ankietach.
Radny A. Tokarz w odniesieniu do otrzymanej w dniu dzisiejszym korespondencji od
Burmistrza poprosił Dyrektora ZDiGK o uczestniczenie w wizji lokalnej odnośnie
dobudowy brakującego oświetlenia w przestrzeni między ul. Osiedlową a ul.
Wyszyńskiego na terenie osiedla.
Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że zostało skierowane takie pismo z uwagi, że
Wydział IR chce mieć ze strony bezpośrednich użytkowników sprecyzowane do zlecenia
konkretne odcinki oświetlenia.

