
 

P R O T O K Ó Ł
 
 

Z
XXXIX SESJI

RADY MIEJSKIEJ
W KŁOBUCKU

 

ODBYTEJ
w dniu  27 marca 2018r.

w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 



Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

  1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności. 
  2. Zmiany w porządku obrad. 

        3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji z  dnia 20.02.2018r.
      /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIPb  ip.  g  minaklobuck.pl   /> Rada  Miejska, > Sesje
        > projekty protokołów z sesji - projekt  protokołu z XXXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 20 lutego  2018r.  

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
      Kłobuckiego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
       /informacja zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/  w zakładce Sprawozdania.   

  6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.  
  7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
     obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie  ul. Górniczej i ul. Drukarskiej
     /Załącznik graficzny Nr 1 do projektu uchwały do wglądu w Biurze Rady -   ok. godz. 12:00

  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2018 rok.                                         
  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
       finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 379/XXXVI/2017 z dnia 30  listopada
      2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 
       rok2018.                                
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
       przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
12. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach
      do Rady Miejskiej w Kłobucku.                             
13. 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.  
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2018 roku.           
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie
      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat,  na rzecz
      dotychczasowych najemców lub dzierżawców.                                                       
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za
      2017 rok.
       /sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl  w zakładce Sprawozdania/. 

      17. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla
       rodziny-Karta Dużej Rodziny”.
      /sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl  w zakładce sprawozdania

      18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i oświadczenia.

      20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad XXXIX  Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

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


Porządek posiedzenia ( po wprowadzonych poprawkach)

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności. 
  2. Zmiany w porządku obrad. 

        3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji z  dnia 20.02.2018r.
      /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w BIPb  ip.  g  minaklobuck.pl   /> Rada  Miejska,> Sesje,
        > projekty protokołów z sesji - projekt  protokołu z  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w  Kłobucku odbytej w dniu 20 lutego  2018r.  

  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
      Kłobuckiego   za   okres   od   01.01.2017r.   do   31.12.2017r.
       /informacja zamieszczona  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP bip.gminaklobuck.pl/  w zakładce Sprawozdania.   

  6. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.  
  7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
     obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie  ul. Górniczej i ul. Drukarskiej
     /Załącznik graficzny Nr 1 do projektu uchwały do wglądu w Biurze Rady -   ok. godz. 12:00

  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2018 rok.                                         
  9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
       finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 379/XXXVI/2017 z dnia 30  listopada
      2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 
       rok2018.                                
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
       przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
12. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach
      do Rady Miejskiej w Kłobucku.                             
13. 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.  
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2018 roku.           
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie
      nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat,  na rzecz
      dotychczasowych najemców lub dzierżawców.                                                       
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za
      2017 rok.
       /sprawozdanie umieszczone  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce Sprawozdania/. 

      17. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla
       rodziny-Karta Dużej Rodziny”.
      /sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl  w zakładce sprawozdania

18. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
      w rodzinie”na rok 2017.

      19. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017” 
            za rok 2017 .

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


20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i oświadczenia.

      22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad XXXIX  Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  



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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska na podstawie  art. 20  ust.1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.  z  2017 r.,  poz. 1875 /o godz. 900 

otworzyła  posiedzenie  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej,  powitała  przybyłych  gości  i 
mieszkańców.  Oświadczyła,  że  zgodnie  z  listą  obecności,  aktualnie  w  posiedzeniu 
uczestniczy 19 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;
- Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
   na rok 2017.

      - Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017” 
         za rok 2017.

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  sesji  sprawozdania  z  realizacji  „Gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za rok 2017  głosowało 19 radnych, 
głosów przeciwnych  i wstrzymujący się nie było. 
Punkt został wprowadzony jako pkt. 18

Za  wprowadzeniem  o  porządku  obrad  sesji  sprawozdania  z  realizacji  „Gminnego 
programu wspierania  rodziny na lata  2015-2017” za rok 2017 głosowało  19  radnych 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Punkt został wprowadzony jako pkt 19

Za  przyjęciem  porządku  obrad  XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  wraz  ze 
zgłoszonymi zmianami głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
nie było.
Porządek obrad został przyjęty. 

Pkt.3.
      Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji z dnia 20.02.2018r.

/projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP  bip.  g  minaklobuck.pl   /> Rada Miejska,>Sesje, >  
projekty protokołów z  sesji, -  projekt protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 20 lutego 2018r.    

      
Za  przyjęciem  protokołu  z  obrad  XXXVIII  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia 
20.02.2018r głosowało 17 radnych, 1 radny głosował przeciwko, 1 osoba wstrzymała się 
od głosu. 
Protokół został przyjęty.

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


Pkt.4. 
Informacja   Burmistrza  Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.  

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował o bieżących sprawach Gminy Kłobuck. 
/szczegółowa informacja w załączeniu pod protokołem/. 

Głos z zapytaniem zabrali  :  

Radny A. Tokarz     
Burmistrz J. Zakrzewski                               
Radny A. Sękiewicz                                         
Burmistrz J. Zakrzewski                                 
Radny W. Dominik         
Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska    
Radny J. Kulej                                                
Burmistrz J. Zakrzewski                               
Radny W. Dominik                                                     
Burmistrz J. Zakrzewski                                            

Radny W. Dominik                                                   
Burmistrz J. Zakrzewski                                 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska       

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska 
Dyrektor  MOK O. Skwara
Radca Prawny 
Dyrektor  MOK O. Skwara                                           
Radny W. Dominik                                                           
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska                  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak          
Burmistrz J. Zakrzewski                                                   
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska    

Burmistrz J. Zakrzewski                                                                   
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska  

Radny W. Dominik                                                              
Radny A. Tokarz                                                               
Burmistrz J. Zakrzewski                                                  
Radny J. Soluch                                                                    
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska            

Pkt.5. 
In  formacja  o  stanie  bezpieczeństwa i  porządku publicznego  na terenie  Powiatu  Kłobuckiego za   
okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Komendant KPP w Kłobucku T. Górka- przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego
/informacja zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.



Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska -  poprosiła radnych o przedstawienie
swoich uwag i zapytań. 
 
Według kolejności głos zabrali:

Radny A. Tokarz   
Komendant KPP w Kłobucku T. Górka                   
Radny A. Nowak   

Komendant KPP w Kłobucku T. Górka                   
Radna B. Błaszczykowska                                                
Komendant KPP w Kłobucku T. Górka                       

Informacja  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  Powiatu  
Kłobuckiego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r została przyjęta

 Pkt.6. 
Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.  

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. 

Pkt.7. 
Projekt  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  obejmującego  
obszar położony w Kłobucku w rejonie  ul. Górniczej i ul. Drukarskiej.
/Załącznik graficzny Nr 1 do projektu uchwały do wglądu w Biurze Rady /

  
Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  przedstawiła projekt uchwały wraz ze złożonymi 
uwagami.  Poinformowała, że w dniu dzisiejszym został przekazany radnym wariant w 
wersji  II  załącznika  Nr  3  do  projektu  uchwały,  uwzględniający  opinie  Komisji 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Rolnictwa,  Infrastruktury  Komunalnej  i  Porządku 
Publicznego  i  Komisji  Budżetu  i  Finansów  wnioskujących  o  obniżenie  proponowanej 
stawki  renty  planistycznej.  Załącznik  ten  stanowi  rozstrzygnięcie  Rady  o  sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu,  który winien być głosowany przed 
głosowaniem  uchwały.  Przedstawiła  podsumowanie  prognozy  skutków  finansowych 
związanych z uchwaleniem przedmiotowego planu.
   
Autor  projektu  M.  Krupa  przedstawiła  rozwiązania  zaproponowane  w  projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w 
Kłobucku w rejonie  ul. Górniczej i ul. Drukarskiej. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
J. Soluch  powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała obniżenie stawki procentowej 
z  30% na 20% służącej  naliczeniu renty planistycznej  dotyczącej  projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w 
rejonie ulicy Górniczej i ulicy Drukarskiej. Z uwagą aby w przyszłości w innych planach 
też została rozważona możliwość wprowadzenia podobnych zmian.   



/za głosowało 5 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, 5 radnych wstrzymało się od głosu/. 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury  
Komunalnej,  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  W.  Dominik  poinformował,  że 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z pominięciem zapisu 
§ 11 określającego stawkę procentową służącą do naliczenia opłaty renty planistycznej z 
tytułu  wzrostu  wartości  nieruchomości  w  związku  z  uchwaleniem  planu 
zagospodarowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska -  poprosiła radnych o przedstawienie
swoich uwag i zapytań. 

Według kolejności głos zabrali:

Radny A. Tokarz                                                           
Autor projektu M. Krupa                                             

      Wnioskodawca H. Krysiak                                          
      Burmistrz J. Zakrzewski                                               
      Radny W. Dominik                                                        
      Wnioskodawca H. Krysiak                                          
      Burmistrz J. Zakrzewski                                              
      Radny J. Kulej                                                                
      Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg                            
      Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska                      

   Przewodniczący Rady Miejskiej  D. Gosławska  poddała pod oddzielne przegłosowanie 
uwag  nieuwzględnione  przez  Burmistrza  wskazane  w  załączniku  Nr  3  do  projektu 
uchwały.

       
Za  nieuwzględnieniem  uwagi  jednego  z  właścicieli  działek  położonych  w  granicach 
obszaru objetego planem, Pana H. Krysiaka, który wnosi o ustalenie 5% stawki tzw. renty 
planistycznej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było 1 osoba nie głosowała 
Uwaga została nieuwzględniona

Za nieuwzględnieniem uwagi z wniosku firmy Geen Angel B C S.A .s.k o wykreślenie ze 
wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymogu stosowania 
stromych  dachów  oraz  wysokiej  zabudowy  zgodnie  ze  wskazaną  dyrektywą  unijną 
2010/31/UE  dotyczacą  technologii  budowy  budynków  głosowało  13  radnych,  1  ooba 
głosowała przeciwko, 3 radnych  wstrzymało się od głosu
Uwaga została nieuwzględniona. 
Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska poddała pod głosowanie wniosek Komisji 
Budżetu i Finansów

 



Za  przyjęciem  wniosku  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Handlu,  Usług  i  Ochrony 
Środowiska za poprawą zapisu w § 11 na zapis: Określa się stawkę procentową służącą 
do naliczenia jednorazowej  opłaty,  o której  mowa w art.  36 ust.  4  ustawy, pobieranej 
przez Burmistrza Kłobucka w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub 
użytkownika  wieczystego  z  tytułu  wzrostu  nieruchomości  objętych  ustaleniami  w 
wysokości  20% głosowało  15  radnych,  głosów przeciwnych i  wstrzymujących  się  nie 
było.
Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska poddała pod głosowanie projekt uchwały

Za  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie  ul. Górniczej i ul. 
Drukarskiej wraz z naniesioną poprawką i załącznikami głosowało 18 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 412/XXXIX / 2018 z dnia 27.03.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.8. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2018 rok.  
  
Skarbnik K. Jagusiak poprosiła o wprowadzenie autopoprawki polegającej na poprawie 
zapisu w załączniku Nr 1 poprzez zwiększenie planu do kwoty 569.404,29zł przedstawiła 
projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
J. Soluch – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za głosowało 10  radnych, głosów przeciwnych nie było,  2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska  poprosiła  radnych  o  przedstawienie 
swoich uwag.  
/ Nie zgłoszono /.

Za  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  na  2018  rok 
głosowało 16  radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 407 /XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 
Pkt.9. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z  
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-
2026 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K. Jagusiak przedstawiła projekt uchwały.



Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
J. Soluch – powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba  wstrzymała się od głosu/.
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska  poprosiła  radnych  o  przedstawienie 
swoich uwag.  

/Nie zgłoszono/
                                  
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady 
Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  28  grudnia  2017  roku  w sprawie  przyjęcia  wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck  głosowało 17  radnych, głosów 
przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała została przyjta i nosi Nr 408 /XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018r
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.10. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 379/XXXVI/2017 z dnia 30  listopada 2017 r. w  
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na  rok 2018.   

Sekretarz M. Kasprzak przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
J. Soluch– powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 379/XXXVI/2017 z dnia 
30  listopada  2017  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 
Narkomani na rok 2018 głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
nie było.
Uchwała została przyjęta i nosi Nr 409 /XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.11. 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.

Kierownik  Wydziału  EK  S.  Piątkowska poprosiła  o  wprowadzenie  autopoprawki 
polegającej  na wprowadzeniu w § 3  w miejscu kropek znaku nawiasów.  Przedstawiła 
projekt uchwały. 



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

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

/ Nie zgłoszono/.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck
głosowało 18 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.  
Uchwała została podjęta i nosi Nr 410/ XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018r 
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.12. 
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady  
Miejskiej w Kłobucku.   

Sekretarz M. Kasprzak poprosiła o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w 
wersji I polegającej na uzupełnieniu nazw brakujących ulic przy których nie ma jeszcze 
meldunku tj.; 
Osiedle Nr 8 Okręg 1 obwód 1 wprowadzenie ulicy Teligi i Niemczyka oraz ul. Rolniczej,
Osiedle Nr 4 Okręg 1 obwód 2 wprowadzenie ulicy Górniczej prawa strona od ronda 
Osiedle Nr 2 Okręg 2 obwód 3 zmiana nazwy ul. 9 Maja na nazwę ul. Paderewskiego. 
Osiedla Nr 5 Okręg 2 obwód 3 ul. Hutnicza (dawna nazwa ul. 17 stycznia) 
przedstawiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
J. Soluch– powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w wersji I. 
/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.

Przewodniczący Klubu Kolacji Samorządowa J. Soluch     /min.136:47–137;49 /

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

Według kolejności głos zabrali:

Radna U. Bugaj 
Sekretarz M. Kasprzak                                                       
Burmistrz J. Zakrzewski                                                   
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska            
Burmistrz J. Zakrzewski                                                   



Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska            
Burmistrz J. Zakrzewski                                                     
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska             
Radny J. Soluch                                                                    
Radny J. Puchała                                                                 
Radny W. Ściebura                                                               
Sekretarz M. Kasprzak                                                       
Radny Z. Bełtowski                                                            
Radny M. Woźniak                                                              
Wiceprzewodniczący J. Batóg                                           
Radny A. Tokarz                                                                    
Sołtys z Łobodna B. Zietal                                                  
Sekretarz M. Kasprzak                                                                          
Radny A. Tokarz                                                                   
Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska                   
Sekretarz M. Kasprzak                                                          
Radny M. Woźniak                                                             

Za  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Kłobuck  na  okręgi 
wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku w wersji I głosowało 10 radnych, 
8 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było/.  
Uchwała została podjęta i nosi Nr 411/ XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018r 
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.13. 
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.

Dyrektor CEA J. Krakowian omówił 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 i zapytań. 

Według kolejności głos zabrali:

Radny A. Tokarz                                                           
Dyrektor OSiR J. Krakowian                                    
Radny A. Tokarz                                                           
Dyrektor OSiR J. Krakowian                                     



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 13  radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 413/XXXIX / 2018 z dnia 27.03.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.14. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2018 roku.   

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski  przedstawił 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 i zapytań. 
 
Według kolejności głos zabrali:

Radny A. Tokarz                                                        
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski                         
Radny A. Nowak                                                         
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski                         
Radny A. Nowak                                                        
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski                          
Radny A. Sękiewicz                                                   
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski                         

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2018 
roku głosowało 17  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 414/XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.15. 
Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na wynajęcie  lub  wydzierżawienie  nieruchomości  
stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub  
dzierżawców. 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  zgłosiła autopoprawkę w pkt. 1 p.pkt 1  na zapis 



obręb Zagórze, a w pkt 1 w p.pkt.2  obręb Kłobuck przedstawiła 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 i zapytań. 
/ Nie zgłoszono/

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat,
na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców głosowało 17 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 415/XXXIX /2018 z dnia 27.03.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.16. 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za 2017 rok.
/sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP bip.gminaklobuck.pl  w akładce Sprawozdania/. 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska  przedstawiła sprawozdanie. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Publicznej,  Ochrony  Zdrowia,  Polityki  Społecznej,  
Kultury Sportu i Turystyki T. Kasprzyk –  powiedział,  że komisja jednogłośnie przyjęła 
sprawozdanie.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska  poprosiła  radnych  o  przedstawienie 
swoich uwag i zapytań. 
 
Według kolejności głos zabrali:

Radny A. Tokarz  
Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska                      
Za przyjęciem sprawozdania  z  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 
Kłobucku za  2017  rok  głosowało  16  radnych,  głosów przeciwnych nie  było,  1  osoba 
wstrzymała się od głosu.
Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Pkt.17. 
Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta  
Dużej Rodziny”./sprawozdanie  umieszczone na  stronie  internetowej  Urzędu Miejskiego  w BIP  bip.gminaklobuck.pl   w 
zakładce sprawozdania 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska  przedstawiła sprawozdanie 



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

Sprawozdanie  z realizacji  Programu  dla  rodzin  wielodzietnych  „Gmina  Kłobuck  dla  
rodziny – Karta Dużej Rodziny zostało przyjęte. 

Pkt.18. 
Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”na 2017r  
/sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska  przedstawiła sprawozdanie 

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

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  
na rok 2017 zostało przyjęte. 

Pkt.19
Sprawozdanie z realizacj  i „  Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017”  za 2017r   
/sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania

  

       Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska  przedstawiła sprawozdanie

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

Według kolejności głos zabrali:
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Radny A. Tokarz   
Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska   
Radny A. Tokarz  
Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska 
Radny A. Tokarz   
Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska   
Radny A. Tokarz  
Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska 

Sprawozdanie z realizacji  „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017”  
za rok 2017zostało przyjęte. 



Pkt.20
Interpelacje i zapytania radnych.

  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 m2 . Dlatego też 
po przeliczone tych samych metrów zajmowanych na targowisku miejskim z  m2 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. 

 
Pkt.21. 
Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska  w  imieniu  całego  prezydium  Rady 
Miejskiej w Kłobucku przekazała świąteczne życzenia.  

      Burmistrz J. Zakrzewski złożył świąteczne życzenia.

      Pkt.22. 
      Sprawy różne.

      Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o następujących sprawach:
         -  odczytała odpis skargi kasacyjnej z dnia 21.02.2018r Sygn. Akt.IV SA/GI 624/17
            wniesionej przez Wojewodę Śląskiego od Wyroku z dnia 28.11.2017r w sprawie ze 
            skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr 291/XXX/ 2017 Rady Miejskiej w
            Kłobucku z dnia 21.03.2017r w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck.

Radca Prawny T. Głębocki  w odniesieniu do skargi kasacyjnej przypomniał, że w dniu
      28.11.2017r został wydany wyrok, w którym Sąd nie podzielił  argumentów  
      przedstawionych w skardze przez Wojewodę Śląskiego i oddalił skargę w całości. 
      Przyznał, że ten sukces nie wątpliwie jest sukcesem Gminy Kłobuck niemniej jednak 
      Naczelny Sąd Administracyjny może mieć inne zdanie ale ten wyrok ogłoszony będzie
      dopiero w następnej kadencji.      

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska  uzupełniła,  że  ze  szczegółową 
argumentacją zawartą w uzasadnieniu wyroku można zapoznać się w Biurze Rady. 

       - poinformowała, że ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z Wydziału  
         Nadzoru Prawnego wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w
         sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 402/XXXVIII/2018r z dnia 28.02.2018r 

   w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się całości odszkodowania za nieruchomości 
   przyjęte przez Województwo Śląskie pod drogę wojewódzką w całości – jako niezgodnej
   z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i
   realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

      -  wpłynęło pismo z Fundacji Wspomagania Wsi o rozpoczętym naborze dla



          przedstawicieli sołectw na XVII Spotkanie w Marózie, które odbędzie się w dniach 17-19
          maja 2018r pod hasłem „Akademia Skutecznego Działania”  
       - wpłynęło zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy 9
          Maja w Kłobucku na nazwę Ignacego Paderewskiego.
       - wpłynęło zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy 17 
          stycznia w Kłobucku  na nazwę ul. Hutniczej.

 - wpłynęło pismo od właściciela sklepu SMYK w sprawie zmniejszenia dotychczasowej    
   stawki czynszu za najem lokalu użytkowanego przy ul.11 Listopada 7. 

      -  wpłynęło zaproszenie do przyłączenia się do II edycji Manifestu Gmin Przyjaznych 
         Pszczołom.

-  wpłynęło pismo z Biura Poselskiego J. Szachajko w sprawie podjęcia uchwały w sprawie 
   chwilowego wstrzymania przekazania naliczonych środków pieniężnych dla Izb
   Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14.12.1995r 
   1995ro Izbach rolniczych. 
-  zostało przekazane radnym zarządzenie Burmistrza Kłobucka w sprawie przyjęcia
   sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.
-  przekazała życzenia jakie wpłynęły do Biura Rady.
- wpłynęła skarga od mieszkańca w sprawie niegospodarności i marnowania pieniędzy
   podatnika przez przez ZDiGK poprosiła o wskazanie komisji, która zajmie się
   rozpatrzeniem skargi. 

Skarga  została  przekazana  celem  rozpatrzenia  do  Komisji  Zagospodarowania  
Przestrzennego,  Rolnictwa,  Infrastruktury  Komunalnej,  Bezpieczeństwa  i  Porządku  
Publicznego.

Pkt.23. 
Zamknięcie obrad XXXIX  Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej G. Gosławska o godzinie  1430 zamknęła obrady XXXIX
      Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

Protokołowała: M. Wrona. 


