
 

 

 

P R O T O K Ó Ł 

  

  

 

Z 

XL SESJI 

RADY MIEJSKIEJ 

W KŁOBUCKU 

  

 

 

ODBYTEJ 

w dniu  24 kwietnia 2018r. 

w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego  

w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6  

 

 
 

 



 

 

 

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:  

 

     1. Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

     2. Zmiany w porządku obrad.  

           3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji z dnia 27.03.2018r. 

         /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIPbip.gminaklobuck.pl /> Rada Miejska,  

            > Sesje >projekty protokołów z sesji - projekt protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 27.03.18r.      
    4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

    5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.   

    6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i 

        Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - ok. godz. 11:30 

    7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018. 

    8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu  

        przez Gminę Kłobuck.  

    9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 

        przez Gminę Kłobuck. 

  10. 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.                                                                        

  11. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat  

        stanowiących dochód budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym. 

  12. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, 

        ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

  13. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

        pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 

        zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie  

        Gminy Kłobuck.                          

  14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad  

        udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć    

        nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych   

         jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kłobuck. 

   15. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

         rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck.  

   16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.    

   17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej  

         w Kłobucku – ul. Brzozowa. 

   18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej – 

         ulica Dworska.    

   19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania 

          publicznego z zakresu dróg powiatowych.                                 

         20. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.      
              /ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.       
         21. Opinia prawna w sprawie oceny zgodności ze Statutem Gminy Kłobuck 

               przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w Kłobucku w zakresie     

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


 

 

               wskazanym we wniosku Burmistrza Kłobucka z dnia 12 marca 2018 r. 

         22. Interpelacje i zapytania radnych. 

   23 Wolne wnioski i oświadczenia. 

         24. Sprawy różne. 

   25. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII  kadencji.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porządek  obrad  Sesji: ( po wprowadzonych poprawkach) 

     1. Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.  

     2. Zmiany w porządku obrad.  

           3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji z dnia 27.03.2018r. 

         /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIPbip.gminaklobuck.pl /> Rada Miejska,  

            > Sesje >projekty protokołów z sesji - projekt protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 27.03.18r.      
    4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy. 

    5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.   

    6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i 

        Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - ok. godz. 11:30 

    7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018. 

    8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu  

        przez Gminę Kłobuck.  

    9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 

        przez Gminę Kłobuck. 

  10. 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.                                                                        

  11. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat  

        stanowiących dochód budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym. 

  12. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, 

        ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

  13. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

        pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 

        zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie  

        Gminy Kłobuck.                          

  14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad  

        udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć    

        nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych   

         jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kłobuck. 

   15. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

         rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck.  

   16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.    

   17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej  

         w Kłobucku – ul. Brzozowa. 

   18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej – 

         ulica Dworska.    

   19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania 

          publicznego z zakresu dróg powiatowych.                                 

         20. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.      
              /ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.       
         21. Interpelacje i zapytania radnych. 

   22 Wolne wnioski i oświadczenia. 

         23. Sprawy różne. 

   24. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII  kadencji.   

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


 

 

 

Pkt.1  

Otwarcie XL 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 XL 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.  

 

Radny A. Tokarz– zgłosił wiosek formalny o wycofanie z porządku obrad sesji pkt. 21 

       - opinia prawna w sprawie oceny zgodności ze Statutem Gminy Kłobuck 

   przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w Kłobucku w zakresie     

         wskazanym we wniosku Burmistrza Kłobucka z dnia 12 marca 2018 r 

     

Za wycofaniem z porządku obrad sesji pkt. 21 "opinia prawna w sprawie oceny 

zgodności ze Statutem Gminy Kłobuck przeprowadzonych kontroli przez Komisję 

Rewizyjną w Kłobucku w zakresie wskazanym we wniosku Burmistrza Kłobucka z dnia 

12.03.2018 r.” głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała 

się od głosu. 

Punkt został wycofany.  

 

Za przyjęciem porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wraz ze zgłoszoną 

poprawką głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Porządek obrad został przyjęty.  

       

Pkt.3.  

      Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji z dnia 27.03.2018r. 

       

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

27.03.2018r głosowało 18 radnych, 1 radny głosował przeciwko, 1 osoba wstrzymała się 

od głosu.  

Protokół został przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 M. Wożniak              

      Burmistrz J. Zakrzewski        

      Radny W. Dominik                                                                 

      Radny A. Tokarz                                                                            

      Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska                                    

      Burmistrz J. Zakrzewski        

      Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg                                           

      Burmistrz J. Zakrzewski        

      Radna E. Kotkowska                                                                      

      Burmistrz J. Zakrzewski        

      Radny J. Soluch                                                                          

      Burmistrz J. Zakrzewski        

      Radny W. Dominik                                                                         

      Burmistrz J. Zakrzewski                                                              

 

 

Pkt.5    

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.   

 

Sołtys Lgoty L. Chłąd - poruszył następujące sprawy; 

 - poprosił o częstsze kontrole policji w godzinach popołudniowych i wieczornych  

   na placu zabaw w Lgocie.   

 - poprosił o interwencję w GDDKiA w Katowicach w celu poparcia starań Rady Sołeckiej    

   Lgota w sprawie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 43 od 

   granicy administracyjnej miasta Częstochowy do miejscowości Gruszewnia jak również  

   o budowę światła pulsującego na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 43 z drogą 

   powiatową Nr 08270 i  Nr 08267.  

 

Przedstawiciel KPP w Kłobucku D. Idasz – odpowiedział, że szczególnie w godzinach 

wieczorowo- nocnych na plac zabaw w Lgocie będą kierowane patrole policji. 

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak – odpowiedział, że przy pierwszym 

etapie przebudowy drogi DK43 udało się w stanie gruntowym zrealizować ścieżkę pieszo 

– rowerową, o którą  zabiegali mieszkańcy Libidzy i Gruszewni. Natomiast zakres, o który 

wnioskuje Sołtys  L. Chłąd wymaga zaangażowania ze strony GDDKiA, z którą trudno się 

rozmawia o sprawach inwestycyjnych. Wniosek ze strony Starostwa Powiatowego 

zostanie w pełni poparty i musimy czekać na jego realizację. 



 

 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że w związku z postulatami mieszkańców prowadzi 

również rozmowy z Zarządem czy GDDKiA, która mówi wyraźnie, że z uwagi na brak 

środków realizacja tego zadania nie zostanie przez najbliższe 3 lata ujęta w planach 

inwestycyjnych. Niemniej jednak z naszej strony zależy nam, aby taka ścieżka powstała, 

dalej będziemy czynić starania argumentując, że po wybudowaniu węzła zwiększony 

zostanie ruch samochodowy. GDDKiA będzie wnioskowała do Rządu o przeznaczenie 

większej kwoty środków rządowych na przebudowę drogi DK 43 na odcinku od węzła do 

miasta Kłobuck.   

 

Sołtys Białej Z. Bełtowski poprosił o poprawę stanu przejezdności ul. Studziennej w 

Białej stanowiącej połączenie z Gminą Mykanów i Częstochową. Połowa drogi ma 

nawierzchnię asfaltową, a na odcinku, który został tylko utwardzony powstało dużo 

dziur.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że temat zostanie przekazany do ZDiGK.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg zapytał, czy jest szansa aby Dworzec PKP w Kłobucku 

został ujęty w przygotowywanym Programie dot. remontu 200 dworców ze środków 

centralnych.  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak przypomniał, że wcześniej były już  

podejmowane stanowiska i wnioski dotyczące dworca byliśmy również blisko jego 

przejęcia i zagospodarowania. Nawiązał do spotkania z przed 3 lat kiedy pani premier 

publicznie oświadczyła, że pociągi pasażerskie na pewno dojadą do Kłobucka. Natomiast 

przy planowanej przebudowie magistrali węglowej Śląsk-Porty przy tej trasie 

przewidywana jest likwidacja peronów. Niemniej jednak jeśli będzie taki program i pojawi 

się możliwość pozyskania środków można podjąć kolejną próbę ale będzie zachodziła 

konieczność zaangażowania również środków budżetowych.    

 

Burmistrz J. Zakrzewski sprostował, że PKP jest spółką prawa handlowego i ma 

obowiązek wykonania oszacowania wartości majątku, więc nieprawdą jest, że budynek 

dworca może być przekazany za symboliczną złotówkę, gdyż PKP nie może go przekazać 

poniżej jego wartości. Ponadto figurujący zapis o zabezpieczeniu pomieszczenia 

poczekalni  i kasy jest kuriozalny gdy nie przewiduje się przejazdów pociągów 

pasażerskich. Przytoczył przykład gminy, w której burmistrz po 10 latach dzierżawy 

musiał zwrócić wyremontowany za unijne środki budynek Dworca PKP.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz zwrócił, się do przedstawiciela KPP o 

wyznaczenie patrolu policji w celu kontrolowania ul. Wyszyńskiego pod kątem 

niebezpiecznego parkowania pojazdów naruszających przepisy drogowe oraz o objęcie  

patrolem policyjnym przestrzeni terenu między ul. Baczyńskiego a ul. Topolową ( teren 

starego Amfiteatru ) pod kątem niesprzątania nieczystości po zwierzętach domowych. 

Zaznaczył, że obecnie dzielnicowa pani I. Barzak bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich 



 

 

obowiązków  ale musi mieć wsparcie innych funkcjonariuszy. 

Poinformował o zakończeniu zbioru ankiet w sprawie boiska.   

 

Przedstawiciel KPP w Kłobucku D. Idasz w kwestii nieprzepisowego parkowania  na ul. 

Wyszyńskiego oraz terenu w przestrzeni między ul. Baczyńskiego i ul. Topolową 

odpowiedział, że na odprawie zostaną poinformowane patrole o konieczności wzmożenia 

na tym terenie  patrolu w celu niedopuszczenia do popełnienia wykroczeń.  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak w nawiązaniu do problemów 

związanych z parkowaniem pojazdów zwłaszcza w dni targowe z uwagi na trwającą 

przebudowę targowiska miejskiego poprosił Burmistrza o wydanie stosownych  

pozwoleń w celu  udostępnienia parkingu i boiska przy Sz.P Nr 3 w Kłobucku do 

parkowania pojazdów. Natomiast jest zdania, ze w dni targowe policja nie powinna karać 

kierowców parkujących nieprawidłowo w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla 

ruchu drogowego i mieszkańców. Przytoczył przykład soboty, kiedy policja karała 

kierowców mandatami za nieprawidłowe parkowanie na ul. Wyszyńskiego, którzy 

przyjechali na zakupy do naszego miasta. Uważa, że z taką inwestycją wiążą się 

utrudnienia, które musimy przeżyć wspólnie i trzeba łagodniej spojrzeć na mieszkańców.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że w czasie trwającej przebudowy targowiska 

również jest za niekaraniem i łagodniejszym potraktowaniu zakończonym pouczeniem 

kierowcy. Zwrócił uwagę, że z Komendantem Policji odbyła się rozmowa, podczas której 

został zasygnalizowany problem z parkowaniem pojazdów. W kwestii udostępnienia 

dodatkowego terenu do parkowania w soboty został udostępniony parking przy Sz.P Nr 2 

w Kłobucku,  natomiast w Sz.P Nr 3 jest możliwość skorzystania z terenu ale tylko wtedy 

kiedy nie jest organizowany turniej, ponieważ organizator turnieju musi zapewnić miejsca 

parkingowe dla jego uczestników.  

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 A. Tokarz wyjaśnił, że w swojej prośbie o patrol na 

ul. Wyszyńskiego zawarł sformułowanie niewłaściwego niebezpiecznego parkowania. 

Zaznaczył, że ten problem nie dotyczy tylko okresu przejściowego, który jest związany z 

przebudową targowiska miejskiego gdyż on istnieje znacznie dłużej. Natomiast zgadza 

się, że w tym okresie przejściowym trzeba być tolerancyjnym ale jeżeli są sytuacje, które 

zagrażają zdrowiu czy bezpieczeństwu trzeba interweniować.  

 

Przewodniczący Osiedla Nr 4 A. Sękiewicz zapytał, czy w tym roku będzie realizowany 

III etap przebudowy ul. Długosza w Kłobucku przypomniał, że jako mieszkaniec i 

przewodniczący tego osiedla miał zapewnienie, że do końca miesiąca marca będzie już 

konkretna informacja odnośnie realizacji tej inwestycji.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że wszystko jest uzależnione od informacji z 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ponieważ ta inwestycja zgłoszona jest do 

Programu tzw. Schetynówki. Jesteśmy na liście rezerwowej i czekamy na środki, które 

pozostaną po przetargach. Na dzień dzisiejszy nie mamy pełnej informacji, która 



 

 

pozwalałaby nam przypuszczać, że  otrzymamy przynajmniej część tego dofinansowania.  

Przyznał, że nie możemy czekać w nieskończoność z uwagi, że realizacja zadania musi 

być dokonana, ze względów technologicznych, przed zimą. Zwrócił uwagę, że 

rozstrzygnięcie przetargu na ul. Szkolną i ul. Reymonta wypadło korzystnie finansowo. 

Dlatego też ma nadzieję, że w innych zadaniach, które aplikowane były do tego programu 

pozostaną również jakieś środki.  Ma nadzieję, że  do połowy maja br. zostanie podjęta 

decyzja w tym temacie.  

 

Sołtys Białej Z. Bełtowski – poinformował Przedstawiciela KPP w Kłobucku o przykrej 

sytuacji jaka spotkała pracownika GOPS-u i jego przy zgłaszanej interwencji na policji do 

zaginionej osoby z ul. Strażackiej w Białej. Poprosił aby w przyszłości takie interwencje 

przez Policję były podejmowane bez zbędnej zwłoki.  

 

Radny W. Ściebura zwrócił się do przedstawiciela KPP o interwencję w stosunku do osób 

jeżdżących na jednośladach po polach w okolicy ul. Spichlerzowej oraz Góry Kamyckiej 

niszcząc tym samym posiane zasiewy. 

 

Przedstawiciel KPP w Kłobucku D. Idasz- odpowiedział, że temat zostanie przekazany 

funkcjonariuszom w celu wzmożenia kontroli w tych okolicach. 

 

 Pkt.6  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku . 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska przypomniała, że skarga została 

skierowana do rozpatrzenie przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik przedstawił 

uzasadnienie i projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę na Dyrektora 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań.   

  

Radny  J. Kulej                                                        

Radny  J. Soluch                                                        

Burmistrz J. Zakrzewski                                       

Radny J. Puchała                                                     

Radca Prawny T. Głębocki                                      

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg     

Radny A. Tokarz                                                      

Sołtys Kopca A. Rokita                                            

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski                   



 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

z uznaniem skargi za bezzasadną.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu 

Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ozn. Nr Or. 1510.1.001.2018 i uznanie skargi 

za bezzasadną głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 429/XL/2018 z dnia 24.04.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.7  

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018. 

 

Skarbnik K. Jagusiak do załącznika Nr 2 zgłosiła autopoprawkę w zakresie środków 

Osiedla nr 2 w kwocie 3.000,00zł z przeznaczeniem na działalność Akademii III wieku i 

Przedszkola Gminnego Nr 5, przedstawiła projekt uchwały. 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska             

J. Soluch powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  wraz ze 

zgłoszoną autopoprawką głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań.  

 

Według kolejności głos zabrali: 

 

Radny W. Dominik       

Skarbnik K. Jagusiak                                                          

Burmistrz J. Zakrzewski                                                    

Radny W. Dominik         

Burmistrz J. Zakrzewski                                                    

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 

głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 416/XL/2018 z dnia 24.04.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

 Pkt.8  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę 

Kłobuck. 

 



 

 

Skarbnik K. Jagusiak 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.  

 

Według kolejności głos zabrali: 

Radny A. Tokarz                    

Skarbnik K. Jagusiak       

Radny W. Ściebura                  

Burmistrz J. Zakrzewski                                                    

Radny W. Dominik                                                             

Skarbnik K. Jagusiak                                                          
 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 417/XL/2018 z dnia 24.04.2018r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.9  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę 

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 6  

radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu/.  

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań.  

  

Według kolejności głos zabrali: 

 

Radny W. Dominik          

Skarbnik K. Jagusiak                                                            

Radny W. Dominik       

Skarbnik K. Jagusiak                                                           

Radny W. Dominik       

Burmistrz J. Zakrzewski                                                    

Radny A. Tokarz                                                                  

Burmistrz J. Zakrzewski                                                      



 

 

Radny A. Tokarz                                                                  

Burmistrz J. Zakrzewski                                                     

Radna D. Kasprzyk                                                             

Burmistrz J. Zakrzewski                                                    

Radna D. Kasprzyk                                                             

Burmistrz J. Zakrzewski                                                       

Radny J. Soluch                                                                       

Radny W. Dominik                                                                

Burmistrz J. Zakrzewski                                                       
 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 15 radnych, 3 radnych głosowało 

przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 418/XL/2018 z dnia 24.04.2018r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.10 

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 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 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 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 419XL/2018 z dnia 24.04.2018r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.11 

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód 

budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym. 

 

Skarbnik K. Jagusiak 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 dopuszczenia zapłaty podatków i innych 

opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym 

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 420/XL/2018 z dnia 24.04.2018r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.12  

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

 

Sekretarz M. Kasprzak  przedstawiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja  pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały za głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań.  

 

Według kolejności głos zabrali: 

Radny W. Dominik        

Sekretarz M. Kasprzak       

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 421/XL/2018 z dnia 24.04.2018r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.13 

Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Kłobuck.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski  przedstawił 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 tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz 

doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na 

terenie Gminy Kłobuck głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 422/XL/2018 z dnia 24.04.2018r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.14 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania 

obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę 

Kłobuck. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski przedstawił 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.   

 

Radny W. Dominik         

Burmistrz J. Zakrzewski                                                    
 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia      

rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kłobuck głosowało 20  

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 423/XL/2018 z dnia 24.04.2018r  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.  

 

Pkt.15  

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na 



 

 

terenie Gminy Kłobuck 

 

Sekretarz M. Kasprzak zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu zapisu daty w 

wersie 6 projektu uchwały, omówiła projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

  

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Kultury Sportu i Turystyki T. Kasprzyk powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań.  

                            

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 424/XL/2018 z dnia 24.04.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

Pkt.16 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.    

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska zgłosiła autopoprawkę w nazwie uchwały na 

zapis uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku, omówiła 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         

                        

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 425/XL/2018 z dnia 24.04.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.17  



 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kłobucku -  

ul. Brzozowa. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 

Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

       

      Radny W. Dominik                                                    

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań.  

  

/Nie zgłoszono/ 

                              

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

położonej w Kłobucku - ul. Brzozowa głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 426/XL/ 2018 z dnia 24.04.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.18  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej –ulica Dworska. 

  

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska 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.  

  

Według kolejności głos zabrali: 

/ Nie zgłoszono/. 

                              

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

położonej w Białej – ulica Dworska głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 427/XL/2018 z dnia 24.04.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.19 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z 



 

 

zakresu dróg powiatowych.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski  przedstawił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska  

J. Soluch powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały za głosowało 7 

radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było/.  

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań.  

 

 / Nie zgłoszono/  

                         

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego 

prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych głosowało 15 radnych,  

3 radnych głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 428/XL/2018 z dnia 24.04.2018r.  

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska wznowiła obrady Sesji po przerwie  

 

Pkt.20 

      Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.      
      /ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.     

   

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska przedstawiła sprawozdanie z zasobów pomocy 

społecznej za 2017r. 

 

Głos z zapytaniem zabrali; 

 

Radny A. Tokarz            

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska                                               

Radny A. Tokarz                                                                                 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska                                              

Radny A. Tokarz                                                                                
 

Sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

Pkt.21  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny T. Wałęga poprosił o interwencję w firmie instalującej oprawy odnośnie 

sprawdzenia nowo zainstalowanych opraw, które z niewiadomo jakich powodów nie 

wszystkie działają. Poinformował, że jedna z takich lamp została zainstalowana na 

końcowym odcinku ul. Zielonej, a druga na wysokości ogrodzenia Szkoły Podstawowej  



 

 

nr 3 w Kłobucku. Zapytał, kiedy zostanie wymieniona uszkodzona latarnia w Rynku w 

Kłobucku, która uległa zniszczeniu w wyniku kolizji drogowej. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że firma realizuje zadanie tzw. obwodami, więc 

może się zdarzyć sytuacja, że na końcu ulicy lampa  może nie świecić,  bo będzie zasilana 

z innego obwodu. Temat zostanie sprawdzony. W kwestii uszkodzonej lampy 

poinformował, że wystąpiliśmy do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia i jak tylko zostanie 

potwierdzona szkoda przystąpimy do jej naprawy.  

 

Radny A. Tokarz poruszył następujące sprawy: 

- poinformował, że na Osiedlu Nr 3 nowo zamontowane oprawy przy ul. Baczyńskiego 

  teren wokół garaży zostały przyjęte z dużym zadowoleniem przez mieszkańców. 

  Niemniej jednak na końcu ulicy przy garażach zamontowana oprawa ledowa świeci 

  punktowo. Poprosił o rozważenie możliwości zainstalowania dodatkowej oprawy, która 

  doświetliłaby dalszą przestrzeń garaży, na której zakup za zgodą Zarządu Osiedla Nr 3 

  ewentualnie zostałoby przeznaczone część środków osiedlowych.   

- poprosił o informacje odnośnie prac jakie zostały wykonane na ul. Wrzosowej w 

  Sołectwie Brody Malina.  

- w imieniu przedsiębiorców w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników poprosił o 

  doświetlenie ul. Korczaka tj. terenu stanowiącego drogę wewnętrzną do starego POM-u 

  w Kłobucku przypomniał, że ten problem był już  podnoszony w poprzednie kadencji 

  przez Radnego J. Kuleja. 

- w kwestii boiska osiedlowego na Osiedlu Nr 3 poinformował, że przed zwołaniem 

  posiedzenia Zarządu Osiedla będzie zachodziła konieczność spotkania się z Burmistrzem 

  w celu szczegółowego omówienia spraw finansowych tego przedsięwzięcia.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że wymiana oświetlenia podyktowana jest 

konkretnym projektem, który jest dostosowany do norm danej ulicy. Poinformował, że 

również otrzymuje sygnały od mieszkańców, że nowe lampy świecą inaczej ale jest to 

oświetlenie uliczne gdzie natężenie i kąt padania światła jest wprost proporcjonalny do 

kategorii danej drogi i chodników. Niemniej jednak przy odbiorze w przypadku 

stwierdzenia niezgodności, że kąt padania jest niezgodny z normami będzie dokonana  

poprawa. W kwestii doświetlenia odpowiedział, że zawsze istnieje taka możliwość ale to 

już wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury i odrębnych zgłoszeń i projektów. W 

odniesieniu do ul. Wrzosowej odpowiedział, że nie ma miejsca gdzie nie dotarłyby służby 

drogowe ZDiGK, więc przykre jest to, że jako działania gminy nie są brane pod uwagę 

remonty cząstkowe. W kwestii ul. Korczaka odpowiedział, że temat zostanie sprawdzony 

pod kątem czy  lampy przy tej ulicy nie zostały ujęte w projekcie do wymiany. Jeśli nie 

zostały ujęte temat będzie przeanalizowany z radnym J. Kulejem.  

 

Radny M. Woźniak zapytał, czy wymiana oświetlenia będzie realizowana jednocześnie  w 

II etapach tj. na terenie miasta i wsi, czy do końca roku zostaną wymienione wszystkie 

oprawy oraz czy istnieje możliwość złożenia wniosku do przetargu na kilka lokalizacji  

dobudowy oświetlenia tak, aby w tym roku udało się to zrealizować.  



 

 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że istnieje możliwość zgłoszenia brakujących 

punktów oświetleniowych do przetargu w ramach jednego zapytania i zamówienia.  

W kwestii terminów związanych z wymianą oświetlenia odpowiedział, że I etap jest już 

praktycznie na ukończeniu, II etap rozpoczyna się 15 maja z planowanym terminem 

zakończenia na dzień 15 czerwca, a całe zadanie z wyniesieniem skrzynek sterowniczych 

planowane jest do zakończenia najpóźniej do października.  

 

Radny M. Strzelczyk  poprosił o jak najszybszą realizację zadania, na którego realizację w 

ubiegłym roku przeznaczone zostały środki finansowe Sołectwa Zakrzew i Rybno, tj.  na 

zakup destruktu w celu poprawy jakości  trzech dróg ul. Żabiej, ul. Wodnej oraz łącznika 

drogi krajowej z ul. Kretą. Zapytał, czy wymiana oświetlenia w tym roku będzie 

przeprowadzona tylko na terenie miasta, czy również sołectwach.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że wymiana opraw dotyczy całej gminy. Ma 

nadzieję, że II etap obejmujący sołectwa w ciągu miesiąca zostanie ukończony i każda 

lampa zaplanowana do wymiany w terminie od 15 maja do15 czerwca zostanie 

wymieniona. W odniesieniu do poprawy jakości dróg odpowiedział, że środki z ubiegłego 

roku i z tego roku zostaną wykorzystane na zakup destruktu. Realizowane są zakupy, 

które w funduszach sołeckich zostały na ten konkretny cel przeznaczone.   

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski  zaznaczył, aby te trzy drogi były zrobione tak, jak 

oczekują mieszkańcy potrzebne będzie około 10 tyś. ton destruktu. Z uwagi, że jest to 

teren podmokły będzie zachodziła konieczność nałożenia większej warstwy destruktu od 

15 do  20cm.  

 

   Radny M. Strzelczyk dodał, że kiedy były przeznaczane środki miały wystarczyć na 

położenie nawierzchni na ul. Żabiej od ul. Stawowej do pierwszego zakrętu w kierunku 

Rybno na grubości takiej jaka została dawniej położona na łączniku obok ul. Krętej. 

      Zaznaczył, że nie chodzi o odcinek ul. Żabiej od ul. Słowackiego do krzyża.  

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski odpowiedział, że ten odcinek też musi być zrobiony z 

uwagi, że na tym odcinku jest budynek mieszkalny, do którego jego właściciel musi 

dojechać. Zaznaczył, że chcąc przystąpić do poprawy nawierzchni drogi będzie zachodziła 

konieczność odprowadzenia wody w celu osuszenia terenu po okresie zimowym. 

      

    Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg w odniesieniu do ul. Wrzosowej w Sołectwie Brody 

Malina przypomniał, że Rada Sołecka w ubiegłym roku wnioskowała o uzupełnienie 

oświetlenia w ul. Sosnowej i ul. Wrzosowej, jednak po przeprowadzonej wizji w terenie  

została podjęta decyzja, że za kwotę 4.500,00zł jaka została przeznaczona z funduszu 

sołeckiego do budżetu zostanie wykonany projekt przedłużenia oświetlenia w ul. 

Sosnowej.   

 

Radny J. Kulej potwierdził o konieczności doświetlenia ul. Korczaka tj. terenów po byłym  



 

 

POM-u w Kłobucku. Zapytał, na jakim etapie są prace związane z projektem dot. 

połączenia ul. Sienkiewicza w Kłobucku z ulicą Zakrzewską. 

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że projekt jeszcze nie został złożony, zostały 

naliczone maksymalne kary. W kwestii doświetlenia odpowiedział, że temat zostanie 

sprawdzony czy nie został ujęty w zadaniu.  

 

Radny A. Sękiewicz  w imieniu mieszkańców podziękował za wymianę opraw 

oświetleniowych. Zapytał, dlaczego nie zostały zmienione dwie oprawy lamp, które 

zostały zamontowane w ubiegłym roku, a które różnią się od lamp zawieszonych w 

ubiegłym tygodniu na ul. Ogrójcowej w Kłobucku.  
 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że lampy nie zostały ujęte w projekcie z uwagi, że 

projekt był robiony wcześnie niż to dowieszenie dwóch lamp.   Ponadto w przetargu nie 

ma możliwości wskazania producenta lampy. Można podać tylko jej parametry 

techniczne.  

 

Radny A. Sękiewicz przypomniał o destrukcie na ul. Kopernika.  

 

Radny J. Puchała zapytał, co stanie się z lampami starymi.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że zgodnie z umową lampy sodowe i rtęciowe 

zostaną z utylizowane.  Natomiast 2 letnie lampy ledowe zostaną dowieszone w miejscach 

gdzie ich brakuje.  

 

Radny M. Wojtysek zapytał, czy są nowe informacje odnośnie drogi wojewódzkiej  

DW Nr 491   

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że uczestniczył w spotkaniu z Dyrekcją Zarządu 

Dróg Wojewódzkich  w Woźnikach na terenie budowy autostrady.  Niepokojący jest fakt, 

że na odcinek drogi DW Nr 491 kosztorys pierwotny opiewał na kwotę 174 mln zł. po 

aktualizacji kosztorysu jest to kwota 240 mln. Obecnie czekamy na decyzje sejmiku, aby  w 

roku 2018 zrobiony został, chociaż I etap na terenie gminy, a przynajmniej aby został 

rozstrzygnięty na tą inwestycję  przetarg.  Zasugerowaliśmy by w pierwszej kolejności 

przystąpiono do realizacji skrzyżowań stwarzających największe niebezpieczeństwo, gdyż 

niektóre ciągi komunikacyjne są w dobrym stanie, a będą podlegać przebudowie.  

Zaznaczył, że do końca maja czekają na decyzję Ministra w kwestii zatwierdzenia projektu 

z uwagi na protesty mieszkańców Białej i  jeden protest mieszkańca Łobodna. Zwrócił 

uwagę, że II etap obejmujący odcinek od Miedźna do skrzyżowania ul. Brzeźnickiej z ul. 

Nadrzeczną w Łobodnie kosztuje 63 mln. zł, etap III od ul. Brzeźnickiej do Kamyka 

kosztuje 93 mln, etap IV od Kamyka do Białej 76 mln,  etap V do węzła w Białej 40 mln zł.  

 

   Radny J. Soluch zapytał, kiedy będzie zlecona koncepcja zagospodarowania terenów 

szkolnych i działek przyległych do szkoły, do której planowano przystąpić po sprzedaży 

dworku w Kamyku. Poinformował, że nowy właściciel Dworku przystąpił do jego 

remontu.  



 

 

 

     Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na wszystkie inwestycje, które są  w tym okręgu 

zostały zabezpieczone środki w budżecie. Niemniej jednak z realizacją tych zadań będzie 

trzeba poczekać z uwagi, na fakt, że Wydział Inwestycji jest obłożony pracami. Wszystkie 

zadania przedstawione w informacji  wymagają pracy i przygotowania. Obecnie 

skupiamy się na rozstrzygnięciu przetargów kubaturowych, które wymagają dłuższego 

czasu realizacji aby móc dać więcej czasu na ich realizację i uzyskać niższą cenę. Dopiero 

później przystąpimy do projektów miękkich, które wymagają krótszego okresu realizacji i 

można je realizować w różnych warunkach atmosferycznych. Zadania będą realizowane 

w kolejności według  potrzeb technicznych i czasowych. Przypomniał, że nie został jeszcze 

zlecony projekt  koncepcji OSiR. W nawiązaniu do dworku poinformował, że ma 

zapewnienia od właściciela, że jeszcze w tym roku rozpoczęte będą prace poprawiające 

jego wygląd estetyczny.  

 

     Radny Z. Bełtowski poruszył następujące sprawy: 

      -  poinformował o konieczność wykonania projektu w celu przedłużenia oświetlenia na  

         ul. Częstochowskiej w Białej  w kierunku Rezydencji z uwagi, że powstało kilka nowych 

         budynków.  

      - uważa że środki, które były przeznaczone na projekt budowy ul. Strażackiej, powinny 

   być przekazane na wykonanie projektu doświetlenia ulicy Parkowej w Białej.  

- poprosił o ponowne przeanalizowanie wykonania projektu zagospodarowania terenu  

  gminnego na terenie Białej przy ul. Parkowej gdzie była zaplanowana świetlica wiejska.  

       

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego został 

opracowany w celu zmiany terenu zabudowy mieszkaniowej na tereny rekreacyjne aby w 

perspektywie czasu można było coś na tym terenie zaplanować. Natomiast trudno jest 

dzisiaj odpowiedzieć o kolejnych planach dotyczących tego terenu, ponieważ w budżecie 

jest do realizacji zaplanowanych dużo inwestycji. Zwrócił uwagę, że mamy ogrodzony 

teren na placu szkolnym w Białej, który mógłby zostać wykorzystany jako teren 

rekreacyjny dla dzieci i mieszkańców Białej. Planowanie miejsca do rekreacji musi być 

przemyślane. Zaproponował rozważenie tej możliwości przy przygotowywaniu  budżetu 

na rok 2019. W kwestii oświetlenia przyznał, że brakuje lamp, niemniej jednak trzeba się 

na coś zdecydować, czy robimy jedną ulicę od początku do końca.   

 

Radna B. Błaszczykowska poprosiła o informację odnośnie planowanego remontu drogi 

Nr 492  na odcinku Kłobuck Łobodno głównie na odcinku ul. 3 Maja w Kłobucku.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że wszystkie drogi wojewódzkie przebiegające 

przez Powiat Kłobucki zostały zaprojektowane. Pozostaje kwestia środków finansowych, 

jakie zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski. Skoro są problemy z realizacją 

drogi Nr 491 będącej najwyżej w rankingu inwestycji tym bardziej większe problemy są z 

realizacją drogi Nr 492, co oznacza, że będzie musiał być rozstrzygnięty przetarg na   

przeprowadzenie remontów cząstkowych na ul. 3 Maja i  w Łobodnie na skrzyżowaniu. 

Zaznaczył, że szkoda, że członek zarządu nic nie mówi, kiedy przystąpią do remontów 



 

 

cząstkowych i sprzątania na drogach wojewódzkich z uwagi, że jest to ich zadanie, na 

które otrzymują środki finansowe. Zastanawia się czy działaniem celowym nie jest to, że 

ulice powiatowe, jak i wojewódzkie zamiatane są po świętach.  

 

Radny A. Sękiewicz poprosił o więcej informacji odnośnie zorganizowanego w MOK w 

Kłobucku spotkania Organizacji pn. Młodzieży Wszechpolskiej.   

 

Dyrektor MOK O. Skwara odpowiedziała, że z tym pytaniem należałoby zwrócić się do 

organizatora tego spotkania, ponieważ było to prywatne wynajęcie sali. Natomiast, jeśli 

chodzi o kubaturę sali ilość osób nie przekroczyła 340 osób.  

 

Wiceprzewodniczący J. Batóg podziękował Starostom oraz Burmistrzowi za podjęcie 

działań w zakresie uzgodnień projektowych przebudowy ulic Zamkowej, Długosza oraz 

Wojska Polskiego. Ma nadzieję, że po zleceniu przez Starostwo wykonania projektu uda 

się w roku 2019 pozyskać środki z Programu Rządowego na realizację tej inwestycji, która 

stanowiłaby alternatywne połączenie dla ruchu lokalnego w kierunku Wielunia z 

pominięciem  centrum Kłobucka. Zaznaczył, że po wykonaniu obwodnicy Częstochowy i 

zjazdu w kierunku Wielunia w znacznym stopniu zostanie zwiększony ruch przez 

centrum Kłobucka. Uważa, że należy dołożyć wszelkich starań w celu wykonania 

połączenia ul. Wieluńskiej z ul. Zakrzewską, oraz ul. Szkolnej z drogą krajową DK43, a 

docelowo rozmawiać z posłami z rejonu częstochowskiego celem wprowadzenia  do 

inwestycji centralnych obwodnicy Kłobucka.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że temat dotyczący budowy obwodnicy jest nadal 

aktualny. W najbliższym czasie przystąpimy do dalszych działań i rozmów aby wszyscy 

posłowie z   regionu częstochowskiego składali wnioski do budżetu państwa aby powstał 

taki projekt. Zaznaczył, że na poprzednim spotkaniu wszyscy posłowie z rejonu 

częstochowskiego koncepcję budowy obwodnicy poparli jednomyślnie.  

 

Radny J. Soluch w nawiązaniu do wypowiedzi Dyrektora MOK zwrócił się do Radcy 

Prawnego o wyjaśnienie czy Młodzież Wszechpolska jest osobą prywatną i czy 

Dyrektorka MOK powinna udzielić odpowiedzi.  

 

Radca Prawny T. Głębocki odpowiedział, że wszelkie organizacje społeczne są 

organizacjami pozarządowymi gdyż nie są to organizacjami jst ani organizacjami, które w 

jakikolwiek sposób formalny powiązane byłyby z administracją  publiczną.  

 

Dyrektor MOK O. Skwara odpowiedział, że sala została wynajęta przez stowarzyszenie 

jako podmiot prywatny w celu zorganizowania zebrania, w którym uczestniczyło kilku 

księży. Zebranie przebiegało w bardzo pokojowej atmosferze. Nie odnotowała  żadnych 

haseł faszystowskich. Również przez służby porządkowe do MOK nie zostały zgłoszone 

żadne problemy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski przyznał, że były wątpliwości z uwagi, że sama nazwa budzi 



 

 

pewne pytania. Treść umowy została skonsultowana z radcą prawnym aby 

odpowiedzialność za propagowanie czegokolwiek na terenie MOK spoczywała na  

Stowarzyszeniu. MOK z tytułu wynajęcia sali otrzymał wynagrodzenie, które przekazane 

zostanie na realizację zadań statutowych.  

 

Dyrektor MOK O. Skwara uzupełniła, że MOK ma możliwość udostępniania sali 

podmiotom prywatnym, co czyni systematycznie.  

 

Pkt.22  

      Wolne wnioski i oświadczenia. 

       

     Radny W. Dominik zaapelował o rozważenie możliwości dołączenia do protokoły linku z 

zapisem audio z posiedzeń rady.  

    

      Pkt.23  

      Sprawy różne. 

 

    Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, o umorzeniu postępowania odnośnie złożonego 

wniosku do Prokuratury o zbadanie projektu przebiegu przebudowy drogi gminnej ul. 

Olszowiec. 

 

   Radny A. Tokarz poinformował, że na odmowę wszczęcia śledztwa zostało złożone 

zażalenie.  

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o następujących sprawach;  

         - wpłynęło pismo od Ministra Cyfryzacji w sprawie podnoszenia przez 

                                niektóre jednostki samorządu terytorialnego stawek opłat za zajęcie pasa 

                                drogowego dla infrastruktury telekomunikacyjnej. 

                              - wpłynęło apel Śląskiej Rady ds. Seniorów z ofertą wsparcia ze strony 

                                Śląskiej Rady ds Seniorów w sprawach dotyczących gminnych rad 

                                 seniorów i lokalnej polityki senioralnej.  

                              - wpłynęło pismo wyjaśniające ze Śląskiej Izby Rolniczej wobec wystąpienia 

                                 Posła na Sejm RP Pana Jarosława Sachajki odnośnie chwilowego 

                           wstrzymania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych. 

                        - wpłynęło pismo ze Szkoły Podstawowej w Węglowicach oraz Komendy 

                          Hufca ZHP w Kłobucku z prośbą o dofinansowanie wycieczki do Lwowa 

                          planowanej we wrześniu 2018 r. wraz zaproszeniem samorządowców do  

                          udziału we wspólnym wyjeździe.  

                        - ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

                          dot. Uchwały Nr 402/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie 

                          wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za 

                          nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę 

                          wojewódzką.   

                        - z materiałami na sesje radnym zostało przekazane zarządzenie Burmistrza 



 

 

                          Kłobucka w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

                          2017. 

                        - wpłynęła oferta od firmy specjalizującej się w wytwarzaniu eleganckich 

                           upominków będących znakomitą pamiątką dla radnych w podziękowaniu 

                           za ich czteroletni trud.  

                        - przypomniała, że 30.04.2018r mija termin składania oświadczeń   

                           majątkowych.  

       

 

Pkt.25 

Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII  kadencji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1340 zamknęła obrady XL Sesji 

Rady Miejskiej w Kłobucku.  
  

Protokołowała: 

M. Wrona  

  

 

 

 

 

 

 


