
P R O T O K Ó Ł
 
 

Z
XLII SESJI

RADY MIEJSKIEJ
W KŁOBUCKU

 

ODBYTEJ
w dniu  26 czerwca 2018r.

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



 Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

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

  3. Przyjęcie protokołu z  XLI  Sesji  z  dnia   22.05.2018r. 
       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP
        bip.  g  minaklobuck.pl /> Rada Miejska,> Sesje, > projekty protokołów z sesji,-  projekt
        protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 22  maja  2018r.   
  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
  5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

        6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 
            z wykonania budżetu za rok 2017.
        7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu
            wykonania budżetu za rok 2017.
        8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania
            publicznego z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie przebudowy
            drogi powiatowej.

  9. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
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 wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w
      Żłobku Gminnym w Kłobucku   
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uchwały Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej
      w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu  
      w Kłobucku. 
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz 
      wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
      podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.
16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
      napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.
17. Projekt uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów
      alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
19. 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. 
20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Osoki
      Pustkowie.
21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ulicy 

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


       Kłobuckiej.   
      22.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami
             pozarządowymi za  2017 rok. 
             /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
             BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania/.
      23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wolne wnioski i oświadczenia.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII   kadencji.  



 Porządek  obrad  Sesji (  po wprowadzonych poprawkach)  : 

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

  3. Przyjęcie protokołu z  XLI  Sesji  z  dnia   22.05.2018r. 
       /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIP
        bip.  g  minaklobuck.pl /> Rada Miejska,> Sesje, > projekty protokołów z sesji,-  projekt
        protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 22  maja  2018r.   
  4. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
  5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

        6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 
            z wykonania budżetu za rok 2017.
        7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu
            wykonania budżetu za rok 2017.
        8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania
            publicznego z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie przebudowy
            drogi powiatowej.

  9. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
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 wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w
      Żłobku Gminnym w Kłobucku   
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uchwały Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej
      w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu  
      w Kłobucku. 
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w
      Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz 
      wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
      podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.
16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
      napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.
17. Projekt uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów
      alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
19. 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. 
20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Osoki
      Pustkowie.
21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ulicy 

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


       Kłobuckiej.   
      22.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami
             pozarządowymi za  2017 rok. 
             /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
             BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce sprawozdania/.
      23. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018r. 
      24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i oświadczenia.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII   kadencji.  



Pkt.1. 
Otwarcie  XLII 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  2018 r.,  poz. 994 z późn. zm / o
godz.  900 otworzyła  posiedzenie XLII  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. 

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej A. Nowak  poprosił o wprowadzenie do porządku
obrad sesji;
- Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018r. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu; Zatwierdzenie planu pracy Komisji
Rewizyjnej  na  II  półrocze  2018r  głosowało  20  radnych,  głosów  przeciwnych   i
wstrzymujący się nie było. 
Punkt został wprowadzony jako pkt. 23

Za przyjęciem porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wraz ze zgłoszoną
zmianą  głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty. 

      Pkt.3. 
      Przyjęcie protokołu z  XLI  Sesji  z  dnia   22.05.2018r.

/projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIB bip.  g  minaklobuck.pl /> Rada Miejska,> Sesje, > 
projekty protokołów z sesji,-  projekt protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu 22  maja  2018r.   

      
Za przyjęciem protokołu z obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.05.2018r
głosowało 18radnych, 1 radny głosował przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Protokół został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska poprosiła opiekuna ze Sz.P Nr 2 w
Kłobucku o przybliżenie osiągnięć uczniów biorących udział w Projekcie Edukacyjnym
„Zaprojektuj Przyszłość” mający na celu upowszechnienie oprogramowania w klasach I,
III.

Burmistrz J. Zakrzewski  pogratulował za osiągnięcia 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska pogratulowała za osiągnięcia 

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


Burmistrz J. Zakrzewski  złożył podziękowania zawodnikom Klubu Sportowego Kamyk
„Pogoń” i Klubu Sportowego „Znicz” Kłobuck za sportowe osiągnięcia. 

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. Sękiewicz                   /min.53;52– 54:00/     
Burmistrz J. Zakrzewski                                 /min.54:01– 54:20/                
Radny W. Dominik                                           /min.54:25– 59:27/ 
Burmistrz J. Zakrzewski                                  /min.59:30– 64:25/ 
Skarbnik K. Jagusiak                                        /min.64:30– 65:40/ 
Kierownik Wydziału IR W. Solska                /min.65:48– 69:25/ 
Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska        /min.69:50– 70:06/ 
Radny A. Tokarz                                                /min.70:18– 74:10/ 
Burmistrz J. Zakrzewski                                  /min.74:18– 77:22/ 
Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska         /min.77:25– 78:17/ 
Kierownik Wydziału IR W. Solska                 /min.78:33– 79:19/ 

Pkt.5.
Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

Mieszkaniec Kłobucka Pan P....... w nawiązaniu do poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu 
nr 1  
-  zapytał, ile lat będzie trzeba jeszcze czekać aby został wybudowany odcinek chodnika
    przy ul. Andersa w Kłobucku, przy której znajduje się plac zabaw dla dzieci i boisko,
-  zwrócił uwagę, że ustawienie znaków informujących w ulicy Dąbrowskiego w
    Kłobucku iż ta droga jest z pierwszeństwem  przejazdu nie rozwiązało istniejącego  
    problemu związanego ze spowolnieniem ruchu drogowego i nie wpłynęło na poprawę
    bezpieczeństwa. Przypomniał, że od siedmiu lat wnioskuje o ograniczenie prędkości na 
    tej ulicy, a problem wciąż istnieje. Uważa, że pretensji nie trzeba mieć tylko do
    Burmistrzów, którzy się zmieniają  ale również do radnych, gdyż przez 4 lata nie
    widział radnego na osiedlu również radnego, który mówił, że jest radnym całej gminy. 
    
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w dniu dzisiejszym zostaną wprowadzone do 
budżetu środki na budowę chodnika przy ul. Andersa. Wcześniejsze zlecenie budowy 
chodnika nie było możliwe, ponieważ zachodziła konieczność budowy kanalizacji 
sanitarnej w ul. Andersa,  której przebieg został zaprojektowany również w części 
chodnika. Dlatego też po zaakceptowaniu przez radę zaproponowanych zmian 



budżetowych na pewno jeszcze w tym roku zostanie zrealizowany I etap budowy 
chodnika. 

Komendant KKP w Kłobucku  wyjaśnił, że o zmianie organizacji ruchu na drogach 
gminnych decyduje zarządca drogi. Policja tylko wydaje opinie do zaproponowanej 
zmiany organizacji ruchu.

Radny M. Woźniak przypomniał Staroście o wspólnych ustaleniach, że w przypadku 
przystąpienia do budowy chodnika przy ul. Jasnogórskiej w Białej,  przez Starostwo 
sfinansowane zostanie odwodnienie odcinka chodnika po drugiej stronie ulicy przy 
sklepie, oraz  czy istnieje możliwość połączenia w jednym przetargu dwóch zadań 
inwestycyjnych tj. budowy chodnika w ul. Jasnogórskiej w Białej i chodnika w ul. 
Tartakowej w Borowiance  przekazanych przez Starostwo do realizacji przez Gminę 
Kłobuck.  

Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że jeśli padły takie deklaracje to zostaną 
dotrzymane. 

Kierownik Wydziału IR W. Solska odpowiedziała, że teoretycznie taka możliwość istnieje 
niemniej jednak praktyczniej będzie, gdy zostaną zorganizowane dla każdego zadania 
odrębne  przetargi, wówczas łatwiejsze będzie przekazanie dokumentacji i rozliczenie 
finansowe.

Mieszkaniec Kłobucka H. K.............  poinformował, że jest właścicielom działki rolnej Nr 
3681/9 położonej w Kłobucku przy rozwidleniu ul. Korczaka i ul. Zakrzewskiej która 
posiada naturalne zagłębienie, do którego spływa woda z okolicznych pól oraz całej ul. 
Korczaka. Działka ta dawniej  posiadała dwa odpływy do rzeki Czarna Oksza. Po 
zasypaniu jednego z odpływów i niedrożności drugiego działka jest systematycznie 
zalewana  na powierzchni około 5,10 ha. Z wnioskiem o rozwiązanie istniejącego 
problemu wystąpił do urzędu ponad rok temu. Z uwagi, że z uzyskanej odpowiedzi nic 
merytorycznego nie wynikało złożył skargę na Dyrektora ZDiGK, którą zdecydował się 
wycofać na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 
Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  pod  warunkiem, że 
Urząd powoła rzeczoznawcę do stwierdzenia przyczyny zalewania działki. Natomiast po 
8 miesiącach ponownie zwrócił się do Burmistrza o informacje jakie urząd uzyskał od 
rzeczoznawcy. Wówczas  Burmistrz odpowiedział, że wznowione zostało postępowanie w
sprawie zalewanej działki. Jako właściciel działki uczestniczył w wyznaczonym terminie 
w wizji lokalnej, która polegała na udostępnieniu dokumentów, map, których nie posiadał
urząd. W dniu 15.05.2018r ponownie zgłosił się do Burmistrza o informację o podjętych 
działaniach w tej sprawie. Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wyłącza się z postępowania. W związku z powyższym wystosował  do 
Burmistrza  ponaglenie na podstawie art 37 KPA  działając w swoim imieniu wnosi, że 
Urząd Miejski w Kłobucku dopuścił się bezczynności i przewlekłego postępowania z  
rażącym naruszeniem prawa  oraz:



-  o zobowiązanie do rozpatrzenia pisma z dnia 17.05.2017r  w sprawie braku odpływu
    wody z działki 3681/9  (zasypany przepust wodny) 
-  zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych bezczynności lub
    przewlekłości, a także podjęcia środków zapobiegających bezczynności lub 
    przewlekłości w przyszłości.
Zaznaczył, że do dnia dzisiejszego mimo upływu terminu na załatwienie sprawy nie 
otrzymał żadnych ustaleń na złożony w dniu 18.05.2017 wniosek o ustalenie winnych 
zalewania działki wodą spływających z okolicznych pól i braku odpływu zasypanego 
przy remoncie drogi. Natomiast jedynym argumentem wskazywanym przez Urząd było  
systematyczne wskazywanie, że nie było żadnego przepustu, a woda nie może płynąć pod
górkę, gdyż działka wnioskodawcy jest wyżej niż działka za drogą.
Zgodnie z przepisami aby odpływ był swobodny przepust wodny musi być poniżej 
poziomu o 80cm niżej od drogi (20cm rury, 60cm przepust) plus głębokość rowu. 
Jako właściciel działki jest w posiadaniu czterech map, potwierdzających istnienie 
przepustu. Zaznaczył, że wszystkie dokumenty można również znaleźć w dokumentacji 
archiwalnej  budowy kanalizacji.  
W odniesienie do wyłączenia się Burmistrza z odpowiedzialności za drogi zacytował treść 
pisma przesłanego do SKO  - w związku z istnieniem przesłanek do wyłączenia się 
Burmistrza Kłobucka jako pracownika Urzędu Miejskiego w Kłobucku będącego 
jednoosobowym Organem wykonawczym Gminy i Organem administracji publicznej 
właściwym do załatwienia sprawy z wniosku pana H. K  właściciela nieruchomości ozn. 
Nr 3681/9 położonej w Kłobucku, obręb Zakrzew dotyczy zmian stosunków wodnych art. 
234 Prawo wodne. 
Przytoczył zapis art. 26KPA ,w którym zostały wskazane powody wyłączenia Burmistrza 
z postępowania administracyjnego. Uważa, że z przytoczonego przepisu wynika, że 
pismo o wyłączenie Burmistrz do SKO nic nie znaczy, gdyż Burmistrz nie został odwołany
z pełnienia swoich obowiązków  w stosunku do dróg. Wskazał obowiązki Organu 
Administracji Publicznej  wynikające z art. 35 i 36 KPA .

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że Urząd Miejski opiera się na wskazanych 
przepisach  KPA. Natomiast wnioskodawca  przekonuje radnych do swojej tezy, która 
mija się trochę z prawdą,  gdyż mówi o dwóch różnych postępowaniach. Jedno z nich 
dotyczyło  ZDiGK odrębnej niezależnej jednostki administracyjnej, która prowadziła 
niezależne postępowanie, które nadzorował Burmistrz. Zaznaczył że w pierwszym 
wniosku wnioskujący zarzucił, że to prowadzone prace na ul. Zakrzewskiej w Kłobucku 
spowodowały zasypanie, co jest przyczyną zalewani działki. Prowadzone postępowanie 
wykazało, że nie jest to prawdą,  postępowanie w ZDiGK zostało zakończone. Zostało 
ponownie wszczęte drugie postępowanie administracyjne na podstawie przepisu ustawy 
Prawo wodne. Przyznał, że w tej sprawie odbyła się rozmowa, w której uczestniczyła 
również pani Sekretarz, która nadzoruje Wydział GOR, gdzie zostały uzgodnione pewne 
rzeczy. Przyznał, że nie jest rodziną z wnioskodawcą, a jest reprezentantem właściciela 
terenów gminnych przylegających do Pana posesji dlatego też nie mógł wydać  decyzji 
administracyjnej dotyczącej tych terenów. Wobec powyższego musiał wystąpić do innych 
organów aby  została podjęta decyzja. Natomiast intencją gminy nie jest przepychanie tej 



sprawy administracyjnej tylko aby została podjęta właściwa decyzja i nieprawdą jest, że 
gminie szkoda jest  wydać pieniądze na wykonanie przepustu i to nie jest kwestia 
pieniędzy. Zaznaczył, że każda rzecz musi być wykonana zgodnie z prawem, które Pan 
kwestionuje. Natomiast ma Pan prawo do zdenerwowania, że procedura trwa tak długo, 
ale nie zmusi Pan do przyspieszenia tylko dlatego, że Pan tak chce. Nie można mówić, że 
Burmistrz się wyłączył, bo nie chce tego robić, bo Burmistrz to robi tylko zgodnie z 
przepisami prawa. Aby istniejący spór został rozstrzygnięty została przeprowadzona 
wizja, gdzie została sporządzona notatka, z której wynika, że musimy wystąpić do innego 
organu niż Gmina Kłobuck. Po rozstrzygnięciu sporu przystąpimy do realizacji ale nie na 
zasadzie takiej, że wystarczy pokazać zdjęcia i powiedzieć, że procedura trwa 18 miesięcy, 
a Burmistrz nic nie robi. 

Sekretarz M. Kasprzak uzupełniła, że wniosek w sprawie wszczęcia postępowania 
zakłócenia stosunków wodnych wpłynął w drugiej połowie kwietnia br.. Wniosek został 
przekazany do Wydziału GOR, gdzie zostało wszczęte postępowanie. W ramach 
procedury odbyła się wizja w terenie, gdzie przez inspektora przeprowadzającego wizję w
obecności wnioskodawcy ustalone zostało, że nieruchomość okalają z jednej i z drugiej 
strony drogi gminne, których właścicielem jest Gmina Kłobuck. Wobec powyższego 
uznano za stosowne wyłączenie się Gminy Kłobuck  zgodnie z KPA   z procedury. Gdyby 
okazało się, że zakłócanie stosunków wodnych na tej nieruchomości spowodowanie jest 
wodami opadowymi spływających z tych dróg,wówczas trudno byłoby wyobrazić sobie 
sytuację, aby Organ prowadzący wydawał   sobie nakaz   wykonania urządzeń 
zapobiegających szkodom, bądź przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego. Gmina nie 
posiada jeszcze oficjalnego stanowiska  SKO  w kwestii wyznaczenia innego  organu do 
rozpatrzenia sprawy, niemniej jednak  podczas  rozmowy  telefonicznej uzyskano  
informację, iż  organem  tym  będzie  Urząd  Miasta w Częstochowie. W odniesieniu do 
stwierdzenia, że gmina zobowiązała się do wykonania operatu szacunkowego 
odpowiedziała, że uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego kiedy była rozpatrywana sprawa  i nie przypomina sobie aby obiecano 
Panu, że bez wszczęcia postępowania zostanie wykonany operat szacunkowy. Operat 
szacunkowy mógłby zostać wykonany w ramach prowadzonej procedury, gdyby gmina 
nie miała 100% pewności, co jest przyczyną zakłócenia stosunków wodnych, o ile takowe 
nastąpiły na tej nieruchomości.  Na przestrzeni lat teren od ul. Zakrzewskiej był 
podnoszony i zabudowywany, co również może być przyczyną przeciskania wód na tylną
część terenu, a w konsekwencji na teren niżej położony, czyli w narożnik ul. Korczaka  i ul.
Zakrzewskiej. Tak więc powody utrzymywania się na tym terenie wody w chwili obecnej  
mogą być różnego rodzaju. Prowadzone postępowanie będzie miało na celu je wykazać i 
wyeliminować.

Radca Prawny T. Głębocki zwrócił uwagę na istniejącą różnicę pomiędzy wnioskodawcą, 
a całym kręgiem stron postępowania. Organ gminy ma zawsze obowiązek ustalenia z 
należytą starannością wszystkich stron występujących w postępowaniu. W tej sytuacji aby
usunąć jakieś możliwe zastrzeżenia, że przez Organ zostały naruszone podstawowe 
zasady KPA czy Postępowania administracyjnego w tym zasada związana z wzbudzaniem



zaufania po stronie obywateli, których sprawy są  rozpatrywane w sytuacji kiedy są 
zarzuty, co do naruszania stosunków wodnych przez gminę. Wówczas  rozstrzyganie 
takiej sprawy przez organ gminy mogłoby działać przeciwnie w stosunku do tej zasady 
czyli nie wzbudzałoby zaufania do Burmistrza jako Organu Administracji Publicznej. W 
związku z tym zwrócenie się do SKO o rozstrzygnięcie jaki Organ powinien tą sprawę 
załatwić było uzasadnione. Natomiast w przypadku, kiedy SKO orzekłoby inaczej 
wówczas postępowanie byłoby prowadzone przez Burmistrza. 
Ponieważ orzecznictwo w sprawach dotyczących wyłączania się Organu od prowadzenia 
spraw, które dotyczą jednostki czy osoby prawnej, której jest piastunem z funkcji organu 
dana osoba nie jest jednolite, gdyż zdarza się brak bezpośredniej podstawy do tego aby z 
każdej sprawy móc się wyłączać. 
Natomiast trzeba rozróżniać sprawy takie, w których nie występują interesy wyraźne  
sporne od spraw kiedy istnieje spór między stronami, a gmina jest jedną ze stron takiego 
sporu. Stosunki administracyjne mają bardzo różny charakter, gdzie występują zarówno 
sprawy sporne jak i sprawy, gdzie wszystkie strony mają wspólny interes z załatwieniem 
sprawy. W taki sprawach nie widzi przeszkód aby Organem rozstrzygającym, przy 
założeniu, że jedną ze stron jest gmina był Burmistrz wtedy orzecznictwo wskazuje na to, 
że w takiej sytuacji gmina pozbywa się możliwości korzystania z prawa strony w tym 
również do skarżenia decyzji do Sądów Administracyjnych. W związku z tym pozycja 
gminy w takim postępowaniu jest inna niż  każdej innej strony.  Gmina przestaje korzystać
czynnie ze swoich praw.    

Mieszkaniec Kłobucka dodał, że cały czas mówimy  o zasypanym przepuście wodnym 
Przeczytał wniosek z posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Rolnictwa . 
Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, który nie został 
zrealizowany „ Komisja jednogłośnie zagłosowała za powołaniem eksperta rzeczoznawcy 
opiniującego zagadnienie wskazujące przyczyny powstania problemu zakłócania 
stosunków wodnych na nieruchomości ozn nr ew. 3681/9 obręb Kłobuck wraz ze 
wskazaniem  możliwości naprawy powstałej szkody jeśli szkoda wynikła z działań gminy 
oraz przekazaniem sprawy według kompetencji. 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, że powołanie eksperta rzeczoznawcy zgodnie z 
sugestią Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury 
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego byłoby możliwe w toku 
prowadzone postępowanie, które wskazałoby taką potrzebę powołania. Poprosił o 
cierpliwość i  możliwość poprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami prawa 

Sekretarz M. Kasprzak uzupełniła, że są orzeczenia w sprawach zakłócania stosunków 
wodnych  Organów, SKO i Wyroków Sądów Administracyjnych, gdzie przez organy 
prowadzące takie postępowanie wydawane były decyzje. Jednym z  takich Organów była 
również Gmina Kłobuck, która wydała decyzję w sprawie zakłócenia stosunków wodnych
na podstawie przeprowadzonych dwóch wizji w terenie. Decyzja została uchylona przez 
SKO. Powodem uchylenia było   stwierdzenie, że jest to proces długotrwały nie dający się 
stwierdzić jednoznacznie bez przeprowadzenia kilkakrotnych  obserwacji,które winny być



prowadzone nawet na przestrzeni roku z uwagi na oddziaływanie zjawisk naturalnych.
 
Radny W. Dominik  wyjaśnił, że kompetencja rady nie jest rozpatrywanie indywidualnych
spraw. Natomiast ta sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Zagospodarowania 
Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego, ponieważ wpłynęła skarga na Dyrektora ZDiGK w tej sprawie. Natomiast z 
uwagi, że skarżący wykazał dużo dobrej woli zgodnie z sugestią radnego J. Batóga 
wycofał skargę, gdy komisja złożyła wniosek, bo w innym przypadku rada na Sesji  
musiałaby decydować  czy zarzuty podniesione w skardze w stosunku do Dyrektora 
ZDiGK były zasadne. Uważa, że jest to jedno postępowanie, gdyż komisja wnioskowała o 
przekazanie sprawy według kompetencji do Wydziału GOR jako właściwego jeśli chodzi o
zakłócanie stosunków wodnych. Poprosił, aby postępowanie nabrało tempa, gdyż jest to  
postępowanie trwające już dość długo i  trudno się dziwić niecierpliwości wnioskodawcy. 
Natomiast nie neguje sytuacji, że gmina w tym momencie powinna został wyłączona  z 
postępowania jako strona, o czym rozstrzygnie SKO.  W odniesieniu do wypowiedzi 
mieszkańca  odnośnie poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Nr 2 poinformował, że to 
właśnie on wnioskował aby na Starym Osiedlu 'Północ”została wprowadzona zmiana 
organizacji ruchu drogowego, aby wszystkie drogi miały charakter dróg równorzędnych, 
co skutkowałoby na pewno spowolnieniem ruchu drogowego.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że postępowanie nie jest spowalnianie, a 
prowadzone jest zgodnie z procedurą. Zwrócił uwagę, że wniosek wpłynął w kwietniu i 
jest już po przeprowadzonej wizji w terenie, a  od miesiąca jest przekazany do SKO, gdzie 
czekamy na decyzję SKO.    

Radny A. Tokarz w odniesieniu do grzecznego taktownego sformułowania mieszkańca 
Osiedla nr 2, „że jeden z radnych mówił publicznie, że jest radnym całej gminy” nie 
wspominając nazwiska poinformował, że On jest autorem tych słów. 
Natomiast stwierdzenie tego mieszkańca, że nie widział go na osiedlu zabrzmiało jak 
zarzut. Poinformował, że na terenie tego osiedla był kilka razy, gdzie rozmawiał o 
problemach z mieszkańcem ul. Żółkiewskiego i ul. Małej. Dodatkowo jest w posiadaniu 
szerokiej dokumentacji fotograficznej, która opublikuje na stronach facebooka wówczas 
będzie cały obraz jego zaangażowania. Uważa, że szczególną troską powinni wykazać się 
radni wybrani z tego terenu w poprzednich kadencjach.   
Zwrócił uwagę, że w świetle ustawy o drogach za drogi odpowiada Burmistrz. 
W nawiązaniu do wycofanej skargi na Dyrektora ZDiGK  uważa, że skarga została nie 
potrzebnie wycofana za sugestią, skarga powinna być rozpoznana. 

Sołtys z Kopca A. Rokita w imieniu mieszkańców poruszyła następujące sprawy; 
- zapytała, kiedy będzie wykonane utwardzenie dróg ul. Spacerowej i ul. Topolowej
   w Kopcu,
-  jakie zostały podjęte czynności związane z wykupem terenu pod poszerzenie 3m drogi,
    której szerokość nie została zwiększona od 50 lat  
-  zapytała, czy modernizacja oświetlenia ulicznego dotyczy tylko wymiany czy również



    uzupełniane brakującego oświetlenia. 
-  zapytała, czy na terenie Sołectwa Kopiec powstanie teren rekreacyjny i czy zostanie
    wynajęte budynek u Księży Selezjanów do organizowania zebrań.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że remont dróg został zaplanowany na miesiąc 
lipiec. W kwestii wykupu odpowiedział, że właściciele się nie zgadzają, a bez zgody 
właściciela gruntu nie mamy nawet możliwości do przedstawienia warunków wykupu.
Zwrócił uwagę, że są dwa rozwiązania albo wykup za zgodą właściciela albo wykonanie 
projektu budowy drogi ze spec ustawy, która reguluje stan prawny dróg.
W nawiązaniu do pozyskania terenów rekreacyjnych odpowiedział, że została 
przeprowadzona rozmowa z Prezesem SKRP Smugi, który poprosił o czas na 
przeanalizowanie propozycji ale do dnia dzisiejszego nie odpowiedział. 
W kwestii możliwości wydzierżawienia  budynku wykorzystywanego do organizowania 
zebrań odpowiedział, że  z uwagi na częstą zmianę Dyrektora Braci Selezjanów 
utrudniona jest możliwość przeprowadzenia rozmowy w tym temacie. Niemniej jednak 
w ostatnim czasie udało się zorganizować spotkanie i być może uda się ustalić warunki 
współpracy z Sołectwem i z Gminą.  
W odniesieniu do wymiany oświetlenia odpowiedział, że przeprowadzana jest wymiana 
sztuki za sztukę, a na uzupełnienie  brakującego oświetlenia potrzebna jest odrębna 
procedura projektowa. Z uwagi, że są wnioski na uzupełnienie brakującego oświetlenia na
konkretnych słupach ma nadzieję, że jesienią przystąpimy do realizacji tych prac. 

Mieszkaniec Kłobucka K. Nowak przypomniał, że Klub Sportowy „Znicz” był już 
wcześniej w 1991 i 1992 w IV lidze, a najmłodsi piłkarze zajęli 5 miejsce w Polsce nie 
mówiąc o juniorach z Kamyka, którzy również awansowali do kasy śląskie juniorów. 
Zaznaczył, że z Klubem „Znicz” był związany od 1979r. Pogratulował zawodnikom 
awansu.
Zapytał, Burmistrza jaka jest wysokość środków zewnętrznych jakie pozyskała gmina 
przez okres 3,5 roku na różnego rodzaju inwestycje i jakie zadania zostały sfinansowane 
ze środków zewnętrznych. 
 
Burmistrz J. Zakrzewski  przyznał, że 'Znicz” ma piękną tradycję i piękne wyniki, i 
wszyscy cieszymy się z jego sukcesu, że powrócił na właściwe miejsce i życzymy mu  jak 
najlepiej. 
Przypomniał, że  PROW 2007-2013   wchodził  tak normalnie w roku 2009, natomiast  
Gmina Kłobuck  zaczęła korzystać z funduszy unijnych w  programowania  2014-2020   
dopiero w roku 2016,wtedy  pojawiły się pierwsze programy i pierwsze wnioski.
Oczywiście zostanie przygotowana pisemna informacja.
Na ten moment  pozyskano  środki  na  ok. 20 mln zł . Natomiast  w tej  chwili  nie mamy 
takiej  możliwości, jak wówczas  kiedy to   na  kanalizację złożono  jeden wniosek i 
uzyskano  35 mln zł  dofinansowania, bo takich programów nie ma.
Ale uzyskana  do tej pory kwota pokazuje, że składamy bardzo dużo wniosków o 
dofinansowanie. 
Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to został  złożony wniosek, ale  nie ma pewności czy 



otrzymamy dofinansowanie, musimy poczekać. Wiadomo jak działają programy, być 
może znowu pojawią się jakieś dodatkowe  wskaźniki, które nas w pewien sposób 
dyskwalifikują.  Z jednej strony poprawiamy  sytuację gospodarczą, zwiększamy wpływy 
do budżetu z podatków, a z tego tytułu mamy problemy z pozyskaniem środków. Trzeba 
więc oceniać to bardziej obiektywnie i szerzej niż   przez pryzmat kwot. 
Złożonych zostało dużo ciekawych wniosków na różne tematy (miękkie, twarde itd.).

Radna U. Bugaj zapytała starostę o następujące sprawy;
- zapytała, czy w tym roku zostanie zrealizowana planowana przebudowa drogi relacji
   Libidza - Grodzisko 
- zapytała, czy zostało zaprojektowane odprowadzenie wód z ul. Pokrzyńskiego
  w Libidzy. 
- poprosiła o naprawę zniszczonych przez wodę poboczy przy ul. Pokrzyńskiego, które 
obecnie zagrażają bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów. 
   
Wicestarosta M. Biernacki w kwestii zaplanowanej modernizacji drogi relacji Grodzisko 
 - Libidza odpowiedział, że z uwagi na brak stosowanego Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa odnośnie PROW droga w tym roku nie zostanie zmodernizowana. W 
odniesieniu do odwodnienia drogi ul. Pokrzyńskiego odpowiedział, że nie odpowie czy 
dokumentacja projektowa została już opracowana. Natomiast naprawa zniszczonych 
poboczy zostanie zgłoszona.  

Przewodniczący Osiedla nr 7 Z. Baran w imieniu mieszkańców zapytał, jakie zostały 
podjęte działania odnośnie budowy łącznika między ul. Zakrzewską, a ul. Hallera w 
Kłobucku, który miał powstać w tym roku.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że trwa proces projektowy z uwagi, że został 
przekroczony termin projektantowi są naliczane maksymalne kary. Czekamy na złożenie 
dokumentacji w całości. Z przeprowadzonych rozmów z projektantem wiemy, że są 
problemy ze specjalistą od mostów.  

Przewodniczący Osiedla nr 7 Z. Baran zapytał, czy uda się rozstrzygnąć sprawę do 
listopada br. 

Burmistrz J. Zakrzewski ma nadzieję, że się rozstrzygnie wówczas przy konstruowaniu 
budżetu na rok przyszły można będzie zaplanować realizację jakiegoś etapu tego 
połączenia.

Radny A. Sękiewicz poprosił o uporządkowanie przy ul. Wieluńskiej w Kłobucku zieleńca
i trawników zaśmieconych skoszona trawą.

Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że ul. Wieluńska jest drogą krajową i po stronie 
zarządcy drogi, której jest GDDKiA jest usunięcie skoszonej trawy z pasa drogowego. 



Radna E. Kotkowska poprosiła o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. 
Wodociągowej na ul. Długosza w Kłobucku.

Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że odcinek drogi przy ul. Długosza koło PUP 
jest drogą gminną, który został przewidziany  w III etapie przebudowy ul. Długosza  do 
której prawdopodobnie nie dojdzie.   

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jeszcze czekamy gdyż realizacja tej inwestycji 
nie została jeszcze skreślona  do końca, ponieważ jest możliwość, że zostanie ona 
zrealizowana. Dodatkowo w celu umożliwienia bezpośredniego wyjazdu z OSiR na ul. 
Długosza  planowane jest przebicie ul. Wodociągowej do OSiR  
W kwestii montażu lustra odpowiedział, że propozycja zostanie przekazana do ZDiGK.
z możliwością zrealizowania.

Radna B. Błaszczykowska poinformowała o istniejącym problemie związanym z 
przycięciem drzew przy nie użytkowanych działkach przy ul. Wieluńskiej w Kłobucku. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że firma, która została wyłoniona w przetargu 
przez GDDKiA ma za zadanie obkaszanie terenów wzdłuż drogi krajowej DK43 na terenie
Gminy Kłobuck. Z uwagi, że gmina nie ma żadnego prawa do wykonania jakichkolwiek 
prac, zwrócimy się za pośrednictwem Dyrekcji GDDKiA do firmy 'HUCZ” aby w ramach 
utrzymania dróg dokonała przycinki tych drzew. 

Radna B. Błaszczykowska  poinformowała, że z uzyskanych informacji od 
przedstawiciela firmy Hucz wie, że z opinii prawnych ich prawników wynika,  że obcięcie
drzew nie należy do ich obowiązku. Poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy, gdyż możliwość  
korzystania z chodnika musi być drożna  

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że nie będzie się wypowiadał na temat opinii 
prawnej. Niemniej jednak drzewa zostały nasadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych  i 
do ich obowiązków należy ich pielęgnacja tak aby przejście chodnikiem było udrożnione.

Radny W. Ściebura poprosił o interwencję w sprawie wymiany słupa zlokalizowanego w 
chodniku przy końcu ul. Reymonta. 

Komendant KPP w Kłobucku  podziękował za dofinansowanie zakupu dwóch 
samochodów policyjnych. 

Pkt.6. 
      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok 2017.

      Skarbnik K. Jagusiak omówiła projekt uchwały



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

12  radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było/. 
 
      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak  poinformował, że sprawozdanie było
      opiniowane na posiedzeniu jawnym w dniu 12.06.2018r, za pozytywną opinią głosowało 
      3 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było.     
      Zaznaczył, że dwóch członków komisji przedstawiło zdanie odrębne
      stanowiące załącznik do niniejszej opinii 

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

Według kolejności głos zabrali:
  
Radny W. Dominik                         /min. 7:13– 20:50/                                   
Burmistrz J. Zakrzewski            /min. 21:56– 35:32/ 
Radny W. Dominik                       /min. 35:37– 37:39/ 

      Burmistrz J. Zakrzewski           /min. 37:46– 44:23/

       Radny W. Dominik                      /min. 44:37– 46:15/ 

      Skarbnik K. Jagusiak                   /min.46:20– 51:34/ 
      Radny J. Soluch                         /min. 51:40– 53:26/ 
      Radny A. Tokarz                                       /min. 54:00– 58:30/ 
      Burmistrz J. Zakrzewski                                                      /min. 58:34– 63:22/ 
      Radny A. Tokarz                                                                   /min. 63:25– 65:15/ 
      Radny J. Soluch                                                                      /min. 65:17– 65:39/ 
      Przewodniczący Rady Miejskiej D. Gosławska               /min. 65:40– 66:08/ 

      Radny J. Puchała zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tym punkcie 
      

Za przyjęciem wniosku o zamknięcie dyskusji w tym punkcie głosowało 20  radnych,
głosów przeciwnychh nie było 1 radny wstrzymał się od głosu
wniosek został przyjety.  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  rok  2017  głosowało  16  radnych,  2  radnych
głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się  głosu.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 432/XLII/ 2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.7. 
      Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2017.

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej 



Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za rok 2017 
oraz opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie 
udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2017.
/Opinia w załączeniu pod protokołem/.

/za pozytywną opinią oraz wnioskiem głosowało 3 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, głosów
wstrzymujących sie nie było. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska poprosiła  o  uzupełnienie  zapisu  w
projekcie  uchwały  w  pkt  6  uchwała  nr  4200/125/2018z  dnia  18.06.2018r  VII  Składu
Orzekającego

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
 J. Soluch  powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały za głosowało 
9 radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, 2 osoby wstrzymały się od głosu/. 

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

Według kolejności głos zabrali:

Radny  M. Woźniak               /min. 72:13– 74:40/ 
Radny W. Dominik                /min. 74:46–  75:31/ 
Radny J. Kulej                        /min. 75:38– 76:32/                     

Za  przyjęciem  projektu  uchwały  w   sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Kłobucka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 głosowało 16 radnych, 2 radnych
głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
Uchwała została podjęta i nosi Nr 433/XLII/ 2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

      Burmistrz J. Zakrzewski   /min. 78:23– 80:16/                     

Pkt. 8. 
      P  rojekt     uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z 

zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej.

      Kierownik Wydziału IR W. Solska  omówiła 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 i zapytań. 



Według kolejności głos zabrali:

Radny W. Dominik                                                      /min. 85:37– 86:46/    
Kierownik Wydziału IR W. Solska                           /min. 86:54– 88:14/ 
Burmistrz J. Zakrzewski                                             /min. 88:17– 89:48/ 
Radny W. Dominik                                                      /min. 89:51– 89:46/    
Burmistrz J. Zakrzewski                                             /min. 88:50– 90:10/ 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego
prowadzenia  zadania  publicznego  z  zakresu  zarządzania  drogami  publicznymi  w
zakresie przebudowy drogi powiatowej głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie
było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 434/XLII/ 2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.9. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.

      Skarbnik K. Jagusiak zgłosiła autopoprawkę w zakresie  §  1 ust. 1 projektu uchwały dot. 
poprawy numeracji załącznika 1, 3 na zapis 1,4 oraz w załączniku Nr 3 w zakresie dotacji 
dla szkół podstawowych, dla których organizatorem nie jest gmina poprzez zwiększenie 
kwoty dotacji o 45.000,00zł, omówiła 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 i zapytań. 

/ Nie zgłoszono/ 

Za  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  na  rok  2018
głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Uchwała została podjęta i nosi Nr 435/XLII/ 2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.10. 
P  rojekt 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 omówiła projekt uchwały



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

Przewodniczący 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 17  radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 436/XLII/ 2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.11. 
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
  J.  Soluch  powiedział,  że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  propozycje  zmiany

wynagrodzenia Burmistrza wypracowane przez Klub Koalicji Samorządowej:

       -  wynagrodzenie zasadnicze  4.800,00zł 
       - dodatek funkcyjny                 2.000,00zł 
       - dodatek specjalny                              2.700,00zł
       - dodatek za wysługę lat  razem 13%               624,00zł

Łączne wynagrodzenie                             10.124,00zł 
/za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu/.

      Radny J. Soluch                             /min. 103:22– 105:35/            zgłosił wniosek o zaakceptowanie 
                                                                                                                      propozycji przedstawionych przez Klub
                                                                                                                      Koalicji Samorządowej. 

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

Według kolejności głos zabrali:

Radny  W. Dominik      /min. 104:48– 107:22/

Radca Prawny T. Głębocki   /min. 107:25– 109:25/

Radny  W. Dominik   /min. 109:27– 110:30/

Radca Prawny T. Głębocki   /min. 110:37– 114:44/



Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska                       /min. 114:45– 115:38/

Radca Prawny T. Głębocki                                                            /min. 115:38– 116:14

Radny J. Soluch                                                                               /min. 116:20– 116:50/

Radca Prawny T. Głębocki                                                            /min. 116:56– 119:01/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska                        /min. 119:02– 119:45/

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska  poddała  pod  głosowanie  radnego  J.
Solucha   wniosek  o  zwiększenie  dodatku  specjalnego  z  kwoty  2.190,00zł  do  kwoty
2.700,00zł. 

Za przyjęciem wniosku o  zwiększeniu dodatku specjalnego do  wysokości  2.700,00 zł
głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu
Wniosek został przyjęty .   

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka wraz z
ze  zgłoszonymi  poprawkami  głosowało  18  radnych,  głosów  przeciwnych   i
wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 437/XLII/ 2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.12. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym 
w Kłobucku   

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska omówiła 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   /min. 123:02– 124:11/

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska   /min. 124:13– 124:55/

Radny W. Dominik                                                              /min. 125:02– 125:41/

Radca Prawny T. Głębocki                                                /min. 125:42– 129:06/

Burmistrz J. Zakrzewski                                                    /min. 129:08– 130:40/

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska      /min. 129:08– 134:00/ zaproponowała autopoprawkę polegająca na
poprawę zapisu w  § 2 poprzez zamianę ust. 2 w miejsce ust.3 ustala się wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w
wydłużonym wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie,  który wynosi 20,00za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w
żłobku  ponad 10 godzin .

Radny A. Tokarz   /min.134:05– 135:53/

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska    /min.135:57– 137:16/



Skarbnik K. Jagusiak                                                           /min.137:20– 139:40/

Radny A. Tokarz    /min.139:47– 140:12/

Burmistrz J. Zakrzewski                                                     /min.140:25– 142:02/

Radny A. Tokarz                                                                   /min.142:12– 142:24/

Za przyjęciem  projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie
dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie
było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/. 
Uchwała została podjęta i nosi Nr 438/ XLII/2018 z dnia 27.03.2018r 
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.13. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uchwały Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej w 
Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku. 

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska omówiła projekt uchwały

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Publicznej,  Ochrony  Zdrowia,  Polityki  Społecznej,
Kultury  Sportu  i  Turystyki  T.  Kasprzyk  –  powiedział,  że  komisja  pozytywnie
zaopiniowała   projekt   uchwały  wraz  z  wniesionymi  zmianami  polegającymi  na
wykreślenie § 1 ust. 1 pkt 5) umieszczone w rodzinie zastępczej oraz zamianą w   § 1 pkt 1
kolejności pkt 3 i 4  aby w pierwszej kolejności był punkt 4) matki lub ojca samotnie je
wychowującego głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od
głosu/. 

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

Radny W. Dominik                                       /min.146:54– 147:10/

Kierownik Wydziału EK S. Piątkowska    /min.147:10– 137:19/

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały uchwały Nr 301/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi
Gminnemu w Kłobucku wraz ze zgłoszoną poprawką  głosowało 18 radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.  
Uchwała została podjęta i nosi Nr 439/ XLII/2018 z dnia 26.06.2018r 
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.14. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 
24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na 



terenie Gminy Kłobuck.

Sekretarz M. Kasprzak 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. 

Radny A. Tokarz /min.150:35– 150:41/

Sekretarz M. Kasprzak /min.150:41– 151:22/

Radny A. Tokarz /min.151:25– 151:35/

             
Za  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  424/XL/2018  Rady
Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  24  kwietnia  2018  r.  w  sprawie  określenia  sezonu
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck głosowało 18
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 440/XLII / 2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.15. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.

Sekretarz M. Kasprzak poprosiła  o wprowadzenie autopoprawki w § 2 ust. 1 poprzez 
wykreślenie w wersie trzecim spójnika  „oraz” i zastąpienia go przecinkiem i dodaniem 
zapisu oraz obiektów kultu religijnego omówiła 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 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/. 

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

Radny W. Dominik /min.154:35– 155:23/

Sekretarz M. Kasprzak                                                     /min.155:30– 156:22/

Radca Prawny T. Głebocki /min.155:23– 160:01/

Radny W. Dominik /min.160:03– 160:33/

Radca Prawny T. Głebocki                                               /min.160:35– 162:08/

Za  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  miejsc



sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych  na  terenie  Gminy  Kłobuck  wraz  ze
zgłoszonymi poprawkami głosowało 19 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było/.  
Uchwała została podjęta i nosi Nr 441/ XLII/2018 z dnia 26.06.2018r 
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.16. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.

Sekretarz M. Kasprzak omówiła 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 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

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

Radny A. Tokarz                                           /min.164:54– 165:12/

Sekretarz M. Kasprzak                                 /min.165:15– 166:54/

Radny W. Dominik                                       /min.166:58– 167:44/

Sekretarz M. Kasprzak                                 /min.167:46– 168:12/

Za przyjęciem  projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż  napojów  alkoholowych  na  terenie  Gminy  Kłobuck  wraz  ze  zgłoszonymi
autopoprawkami  głosowało 19 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było/.  
Uchwała została podjęta i nosi Nr 442/ XLII/2018 z dnia 26.06.2018r 
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.17. 
Projekt uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska  omówiła projekt uchwały zgłosiła  
autopoprawkę polegającą poprawie zapisu tytułu uchwały na zapis w sprawie 
ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży.

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, 1 osoba głosowała przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  
  
Radca Prawny T. Głębocki                                       /min.172:49– 173:04/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska   /min.173:10– 172:17/

Radca Prawny T. Głębocki                                       /min.173:18– 173:37/

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

Radny M. Wożniak   /min.173:55– 174:31/

Radny W. Dominik  /min.174:34– 175:54/

Radca Prawny T. Głębocki                                                           /min.176:08– 180:14/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska                       /min.180:20– 180:55/

Radca Prawny T. Głębocki                                                            /min.180:57– 182:55/

Radna B. Błaszczykowska                                                            /min.183:10– 184:35/

Radny J. Puchała   /min.184:37– 185:30/

Radny A. Tokarz                                                                              /min.185:37– 186:25/

Radca Prawny T. Głębocki                                                            /min.186:27– 186:53/

Radny M. Strzelczyk                                                                                     /min.187:07– 187:26/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska                                 /min.187:27– 187:37/

Radca Prawny T. Głębocki                                                                                 /min.187:39– 188:35/

Radny W. Dominik                                                                           /min.188:39– 189:39/

Radny M. Wożniak                                                                           /min.189:40– 191:09/

Radna B. Błaszykowska                                                                  /min.191:10– 192:11/

Radny J. Kulej                                                                                    /min.192:14– 193:13/

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska                          /min.193:14– 194:38/

Radny T. Wałęga                                                                                /min.194:40– 196:09/

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.  Gosławska  zgłosiła  autopoprawkę  polegającą
poprawie zapisu tytułu uchwały na zapis w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży
głosowało 16 radnych,  2 radnych głosowało przeciwko, 1 radny wstrzymał się od głosu/.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 443/ XLII/2018 z dnia 26.06.2018r 
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt.18. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Kierownik  Wydziału  GPN  A.  Jagielska   omówiła  projekt  uchwały.  poprosiła  o



wprowadzenie autopoprawki w podstawie prawnej 

    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  odpłatne  nabycie
nieruchomości głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 444/XLII/2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.19. 
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  poprosiła  o  wprowadzenie  autopoprawki  w
podstawie prawnej Dz.U z 2018 poz 994 z późn. zm.  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. 

/ 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 445/XLII/2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.20. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Osoki Pustkowie.



Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  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. 

/ Nie zgłoszono/    

Za  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów  położonych  w
Kłobucku,  obręb  Osoki  Pustkowie  głosowało  18  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 446/XLII /2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Pkt.21. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ulicy Kłobuckiej.   

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  omówiła  projekt uchwały.

    Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik powiedział, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

     /za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.

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

/ Nie zgłoszono/

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ulicy
Kłobuckiej głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 447/XLII /2018 z dnia 26.06.2018r.
Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  D.  Gosławska ogłosiła  przerwę w obradach 15;20 do
15;50

      Pkt.22.  



      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi 
za  2017 rok. 

      /sprawozdanie zostało umieszczone 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.
 
/ Nie zgłoszono/ 
Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z  organizacjami
pozarządowymi za  2017 rok  zostało przyjęte. 

Pkt 23. 
      Przyjecie planu pracy z Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2018r. 

      Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Tokarz  przedstawił plan pracy komisji 
      /sprawozdanie zostało umieszczone pod protokołem/. 

      Burmistrz J. Zakrzewski                                                            /min.245:09– 245:25/

        Radny J. Soluch                                                                           /min.246:10– 246:16/

        Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Tokarz           /min.246:20– 247:39/

Za  przyjęciem planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  na  II  półrocze  2018r głosowało  14
radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/.  
Plan pracy  został przyjęty. 

      Pkt.24. 
      Interpelacje i zapytania radnych.
      
      Radny J. Puchała poruszył następujące sprawy: 
      - poprosił o poczynienie starań w kierunku ochrony budynku stacji kolejowej w Kłobucku
         przed jego zniszczeniem. Zaznaczył, że  ten budynek ma swoją historię i w nim mogłoby
         powstać Muzeum Kłobuckie, 

- poprosił o pomoc w reaktywacji Orkiestry Kłobuckiej, poprzez przeznaczenie na ten cel  
  przyszłorocznym budżecie kwoty około 40.000,00zł.
    

      Radny M. Strzelczyk poruszył następujące sprawy:
 - zapytał, czy dojdzie do skutku zaplanowana przed 20 laty budowa drogi biegnącej

          wzdłuż ul. Śląskiej przecinająca ul. Słowackiego w kierunku ul. Hallera. 
 - poprosił o przeprowadzenie uzgodnień z Dyrekcją PKP odnośnie wyrażenia
   zgody na utwardzenie drogi ul. 17 stycznia (obecnie ul. Hutnicza) biegnącej przy torach
   na terenie będącym  własnością PKP.

   



Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że występując formalnie do PKP o zgodę na 
utwardzenie tej drogi byłoby  trudne i długotrwałe  przytoczył przykład prowadzonych 
od początku kadencji rozmów dotyczących zmiany prawa wieczystego użytkowania na  
własność  przez gminę  własności ul. Kolejowej w Kłobucku. Niemniej jednak na potrzeby 
mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa możemy drogę trochę utwardzić jako 
dojazd ewakuacyjny. W kwestii budowy połączenia drogi odpowiedział, że będzie 
zachodziła konieczność wglądu w dokumenty. 

Radny J. Kulej przypomniał, że przez PKP kilka lat wstecz była przesłana do 
przeanalizowania propozycja zamknięcia tego przejazdu, poprzez wykonanie drogi ul. 
Hutniczej.  Propozycja była opiniowania przez Komisje Zagospodarowania 
Przestrzennego, która zaproponowała rozwiązanie polegające na  pozostawieniu drogi ul. 
Hutniczej jako drogi dojazdowej do pól, a wcześniej wyprowadzić drogę w kierunku 
zakładu energetyki i zrobić rondo. Zaproponowane rozwiązanie spowolniłoby ruch na 
drodze krajowej i rozwiązało problem komunikacyjny  z  Zakrzewem. Zapytał, czy istnieje
możliwość zawnioskowania do instytucji ogłaszającej Program dotacyjny na  wymianę 
pieców  CO  oraz skorzystania z tych dotacji również przez mieszkańców podłączających 
się do sieci ciepłowniczych. Ponadto czy gmina w przyszłości mogłaby stworzyć własny 
taki program. 

Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał, że przez Subregion Centralny na system rozwoju 
sieci ciepłowniczej w miastach były przewidziane środki. Z uwagi na fakt, że Subregion 
Centralny nie miał możliwości wykorzystania wszystkich środków z funduszy  na to 
działanie, rozważana jest możliwość przekazania części środków do subregionu 
północnego. W przypadku Kłobucka, z uwagi, że nie mamy własnej ciepłowni i nie 
jesteśmy podmiotem, który dostarcza ciepło dla mieszkańców o takie dofinansowanie z 
rekomendacją gminy mogłaby wystąpić Firma  „Calor”, co zmniejszyłoby koszty budowy 
sieci i ułatwiłoby  sfinansowanie przyłączy do sieci ciepłowniczych. Przykre jest, że 
miejscowe kierownictwo firmy  „Calor” nie wsłuchuje się w głosy mieszkańców i nie 
przystępuje do realizacji zadań, które powinny być ekonomicznie opłacalne i nie wiadomo
z jakich przyczyn nie przedstawiają planów inwestycyjnych. Liczymy, że firma „Calor” 
rozwinie swoje możliwości inwestycyjne i z chwilą pojawienia się takich środków o nie 
wystąpi. 

Radny J. Kulej uzupełnił, że od kierownictwa firmy „Calor” wie, że jeśli rozwinie swoje 
możliwości inwestycyjne to nitka ciepłownicza będzie budowana  w kierunku ulicy 
Powstańców Śląskich i w kierunku ul. Mickiewicza w Kłobucku.

Radny W. Dominik  zabrał głos w nawiązaniu  do wniosku mieszkańców z ul. Parkowej w
Białej i ul. Żółkiewskiego w Kłobucku odnośnie uzupełnienia istniejącego oświetlenia. W 
odniesieniu do stwierdzenia przez Burmistrza, że Tauron wymaga mapy do celów 
projektowych wyjaśnił, że jeśli to czyni, to czyni to z naruszeniem prawa, zgodnie z art. 29
Ustawa Prawo budowlane tego typu inwestycja polega na zgłoszeniu, a jeżeli zgłoszenie 
nie ma projektu budowlanego  nie ma obowiązku wykonywania mapy do celów 



projektowych.  Tym bardziej, że takich wniosków jest coraz więcej, bo mieszkańcy są 
zadowoleni z wymiany oświetlenia na energooszczędne  i dlatego bardziej dostrzegają 
braki.
Zwrócił uwagę, że istnieje możliwość uproszczenia i potanienia przygotowania takiej 
inwestycji i warto jest podjąć polemikę z zakładem energetycznym. Poprosił o jak 
najszybsze przystąpienie  do wszczęcia procedur diagnozujących potrzeby brakującego 
oświetlenia, wynikające z obowiązujących norm, a które występują w wielu miejscach na 
terenie gminy. 
Zaznaczył, że zgłoszenie nie musi być wykonywane do Tauronu, może być zgodnie z art. 
30 Prawa budowlanego zgłoszone do Starostwa.
W nawiązaniu do dokumentów, których treści zostały upublicznione na znanym portalu 
internetowym Nowiny Kłobuckie, tj.
-  opinia prawna zlecona przez Burmistrza nt. działalności Komisji Rewizyjnej,
-  stanowisko Klubu Niezależnych w sprawie trybu prowadzenia obrad Sesji Rady
   Miejskiej w Kłobucku, 
-  zdanie odrębne do oceny wykonania  budżetu, które zostało złożone  po godzinie 13:00,
   którego treść następnego dnia rano została publikowana w Nowinach Kłobuckich z
   niewybrednym komentarzem,  
poinformował, że wystąpił o informacje czy dokumenty zostały udostępnione w trybie 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej i wie, że nikt o takie informacje nie 
występował, więc wypłynęły z naruszeniem przepisów prawa. Osobiście nie chce 
wskazywać osób winnych, bo ich nie zna, a może się tylko domyślać. Zapytał, w jaki 
sposób dokumenty wypłynęły z urzędu skoro nikt nie wystąpił z wnioskiem 

Burmistrz J. Zakrzewski przeprosił, za błędne stwierdzenie, że przy procedurze związanej
z uzupełnieniem brakującego oświetlenia potrzebny jest projekt z mapą do celów 
projektowych. Wyjaśnił, że chodziło o pozwolenie. Przypomniał, że dawniej wystarczyło 
do  Tauronu zgłosić dowieszenie oprawy na konkretnym słupie i podpisanie aneksu na 
zwiększenie ilości obiektów do konserwacji. Niemniej jednak po zmianie przepisów przed
przystąpieniem do opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej potrzebne jest 
uzgodnienie warunków z Tauronem, co utrudnia procedurę, gdyż na warunki czekamy 
po kilka miesięcy. 
Zwrócił uwagę, że mapa potrzebna jest do celów opiniodawczych, a nie  projektowych. 
Ponadto projektanci nie chcą projektować pojedynczych opraw, gdyż jest to dla nich 
pracochłonne, chętniej projektują większe zadania jak odcinek linii oświetlenia.  Chcąc 
przyspieszyć realizacje zadań obecnie przygotowywane jest  zamówienie  na  kilkanaście  
dowieszeń w jednym postępowaniu ale z odrębnymi umowami  na każdy  punkt  z uwagi,
że każdy punkt jest inny.  
W kwestii konieczności rozgraniczenia oświetlenia ulicznego z osiedlowym bardziej 
liczymy na przedstawicieli poszczególnych osiedli czy sołectw, gdyż oni najlepiej wiedzą, 
która lampa oświetla ulicę, a która osiedle.
Przyznał, że wniosek z Białej jak i większość tego rodzaju wniosków jest zasadna. 
Niemniej w budżecie zadania są tak rozpisane, że w tym roku będzie istniała możliwość 
wprowadzenia projektów  z realizacją w przyszłym roku, gdyż na przygotowanie samej 



dokumentacji będzie potrzebne kilka miesięcy od chwili wyłonienia 
firmy.
W odniesieniu do dokumentów, których treść została upubliczniona na znanym portalu 
internetowym Nowiny Kłobuckie odpowiedział, że nie jest autorem tych tekstów, a 
jedynym źródłem informacji skąd ten portal posiadł wspomniane informacje jest 
właściciel tego Portalu, więc o informacje należałoby wystąpić do właściciela tej sieci.  
Potwierdził, że nikt formalnie nie wystąpił o udzielenie informacji publicznej i nikt z 
pracowników łącznie z nim takich informacji nie udzielał.

Radny W. Dominik uzupełnił, że zgodnie z ustawą burmistrz jest kierownikiem urzędu i 
skoro z urzędu wychodzą na zewnątrz dokumenty bez wniosku, co stanowi naruszenie 
prawa, cyt. „ kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu 
ujawnia lub wykorzystuje dokumentacje, z którą zapoznał się w związku z pełnioną 
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną gospodarczą, naukową podlega 
karze.”  za to też odpowiada burmistrz. W ustawie o dostępu do informacji publicznej   
została przyjęte procedura, że osoba zainteresowana występuje o udzielenie informacji. 
Zwrócił uwagę, że sam nie może zapytać autora skąd ma te dokumenty, gdyż  takie prawo
ma prokurator jeśli zostanie złożone zażalenie. Natomiast skoro dzisiaj w sposób 
niekontrolowany wypływają dokumenty burmistrz musi o to zadbać tym bardziej, że  
zbliża się koniec kadencji by nie zaczęły wypływać informacje poufne jak dane osobowe.

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że jest zwolennikiem aby dokumenty nie 
wypływały, gdyż te dokumenty dotyczą przede wszystkim jego osoby. Zaznaczył, że były 
również przypadki, że  przez osobę występującą o informacje publiczną  pobrane 
dokumenty bez uprawnienia znalazły się w posiadaniu osób trzecich. Zaznaczył, że nie 
uchyla się od odpowiedzialności ale z drugiej strony z tego, co wie posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej było nagrywane przez ten Portal i nie wiemy czy  nie udało się  sfotografować 
dokumentu. Dzisiaj jest trudno wskazać osobę, bo nie ma na to dowodów i jest daleki od 
posądzania kogokolwiek o takie rzeczy. 

Radna D. Kasprzyk   zadała pytanie  odnośnie  oświetlenia .
Wcześniej uzyskała od Burmistrza informację, że   braki w oświetleniu będą  uzupełnione,
bo  będzie audyt. Jednak  tego audytu nie było. 
Złożyła wniosek   o  przedłużenie oświetlenia  poprzez budowę zasilania w ul. Szkolnej na
krótkim odcinku od ul.  Wspólnej    w stronę  Kłobucka  dla 3 -4 lamp. 
Otrzymała odpowiedź, że  to  zadanie   nie  zostało   umieszczone  w  budżecie. Natomiast
ze sprawozdania  finansowego  opisowego wynika,  że  jednak   są  realizowane inwestycje
dotyczące  oświetlenia  z  udziałem  środków  sołeckich, osiedlowych  i  gminy.
Zapytała, co ma traz  zrobić, bo mieszkańcy  tego  odcinka  drogi zarzucają jej, że   nic  nie
zrobiła  i   w  dalszym  ciągu  nie  ma  tego  oświetlenia, a  w  gminie  przecież   wymienia
się  oświetlenie, dowiesza  lampy. Czy  ma  ponownie  złożyć    wniosek, czy  czekać  do
nowego  budżetu.  Poprosiła  Burmistrza  o  odnotowanie  w  dniu  dzisiejszym   jej  pośby,
że w przypadku  pojawienia   się  drobnej  rezerwy  oświetlenie będzie dobudowane,
zwłaszcza, że jest tam budowana droga powiatowa wraz z chodnikiem.



Burmistrz J.Zakrzewski – radna wraca do jego wypowiedzi sprzed kilku lat kiedy był 
przygotowywany  projekt wymiany oświetlenia, który miał  obejmować również 
dowieszenia lamp. Był taki zamysł, że będzie zrobiony audyt, zostanie sprawdzone  gdzie 
jest brak tego oświetlenia  i ewentualnie projekt będzie to obejmował. Ale  w trakcie  
wynikło, że dofiansowanie nie  może objąć   dowieszenia  lamp.
Jednocześnie  stwierdzono, że  skoro nie można liczyć na dofinansowanie, będziemy to 
realizować odrębnie czyli sami bez dofinansowania.   
Należy wziąć pod uwagę,że budżet został uchwalony i musimy realizować to, co zostało 
w nim  zapisane. Realizowany  jest  tylko  i wyłącznie uchwalony budżet  i  środki  
sołeckie,  i  osiedlowe  przeznaczone  na dany cel. Są to  jednak  drobne  kwoty. Trzeba  też
wziąć  pod  uwagę, że  do  tego  doszły  jeszcze   programy  wymiany  pieców, 
fotowoltaika, małe  projekty  na  sołectwa. To jest ta sama procedura, którą   Wydział 
Inwestycji  musi  przeprowadzić. To  nie  jest  nawet  kwestia  pieniędzy, bo na jedną  czy  
dwie  lampy   można  znaleźć kilka  tysięcy złotych,  tylko  samo  obciążenie różnymi  
postępowaniami  tego Wydziału, który  ma mnóstwo tematów rozpoczętych.
Ponadto będzie przerwa w realizacji niektórych zadań poprzez okres urlopowy,
więc  dobrze byłoby poczekać jeszcze parę miesięcy i jak się uda pozałatwiać te wszystkie 
najważniejsze inwestycje kubaturowe, wymagające dużego okresu czasu, to będziemy 
realizować te mniejsze.
Mamy 13 postępowań na dowieszenie opraw  oświetleniowych  w  różnych  miejscach 
gminy, cały  zestaw złożonych wniosków.

Radny A.Tokarz – zapytał na jakim etapie są projekty dotyczące Osidla Nr 3, chodzi o 
remont boiska osiedlowego i doświetlenie przestrzeni między ul. Osiedlową a 
ul.Wyszyńskiego  (schody i zejście) oraz doświetlenie drogi przy garażach (ok.4-5 lamp).
Obiecał Burmistrz ułożenie starej używaj trelinki na ul. Topolowej na odcinku ok.100 m.
Poruszył również sprawę bieżącej  naprawy dziur w drogach, w szczególności chodzi o 
ul.Baczyńskiego i ul.Wyszyńskiego, jak również załatanie dziur w ciągach pieszych, i  na 
tzw. placu centralnym (przestrzeń pomiędzy ul.Wyszyńskiego a Przedszkolem), i drogą 
dojazdową  przy Wspólnocie  Mieszkaniowej Nr 7 i 9.

Burmistrz J.Zakrzewski –jeżeli chodzi o oświetlenie przygotowywana jest procedura 
przetargowa. Odnośnie łatania dziur w drogach, zostanie to wykonane. Jeśli chodzi  o  
boisko, to środki zostały przesunięte. Przeprowadzona zostanie  procedura wyłonienia 
wykonawcy. Zatrudniono  pracownika do zamówień publicznych w Zarządzie Dróg i 
Gospodarce Komunalnej, który przygotowuje przetargi. Jest to niełatwe zadanie, bo 
przede wszystkim dojazd ciężkim sprzętem będzie  dość mocno utrudniony.

Radny J.Soluch –zapytał,  co z  orkiestrą w MOK-u. Ponadto zapytał o oświetlenie Osiedla 
w Kamyku. Nie chodzi o kilka lamp. Pamięta, że był zrobiony projekt oświetlenia całego 
osiedla podzielony na 3 etapy. Miał był zrobiony I etap na Osiedlu w Kamyku i I etap na 
Smugach, potem II etap w Kamyku i II etap na Smugach. Wykonano oświetlenie 
całkowicie na Smugach , natomiast w Kamyku nie zostało wykonane. Projekty w całości 
leżą na półce. Wiadomo, że pozwolenie wygasło, jeżeli rzeczywiście nie będzie potrzebne 



pozwolenie na oświetlenie na Osiedlu w Kamyku tylko poprzez zgłoszenie, to być  może 
ta dokumentacja będzie dużo tańsza. Może w przyszłym roku albo już teraz jak będą 
dowieszenia lamp będzie można  zrealizować któryś etap oświetlenia.

Burmistrz J.Zakrzewski- co do orkiestry w Białej to uważa, że nie została zlikwidowana 
dlatego że podpisane zostało przedłużenie umowy z kapelmistrzem, który pobiera 
wynagrodzenie, więć pytanie dlaczego nie wykonuje swoich obowiązków. Zarząd OSP w 
Białej  zastanawiał się czy z uwagi na małą liczbę uczęszczających nie zawiesić na jakiś 
czas działalności, by jej nie likwidować. Natomiast ten kapelmistrz wzmocniłby szeregi 
orkiestry, która tworzona jest w MOK-u. Natomiast na zebraniu sprawozdawczym takiej 
decyzji nie pojęto i podpisano przedłużenie umowy z kapelmistrzem w Białej. Zapewne 
radnemu chodzi o kapelmistrza, który przeszedł z Białej do MOK-u. W tej chwili w Białej 
jest nowy kapelmistrz, który prowadzi zajęcia i dlatego być może jest taka rozbieżność 
informacyjna.
Jeśli chodzi o oświelenie w Kamyku, to faktycznie nie ma tam żadnego oświetlenia, więc 
na pewno będzie konieczność przygotowania nowego projektu, bo ten jest nieaktualny.
Ponadto trzeba się zastanowić jeszcze nad jedną sprawą. Przy wymianie oświetlenia 
powstał potężny problem na ul. Malinowskiego. Są tam nitowane klosze i jest problem z 
wyminą żarówek. Zastanawia się jak to rozwiązać. Zaprojektowane są wizualnie  piękne 
lampy, ale praktycznie są do niczego.
Tak samo jest  z  oświetleniem Rynku Jana Pawła II w  Kłobucku  gdzie  lampy  są  bardzo 
lekkie,  łamią się. Koszt lampy to ok. 8.000 zł  i w tej chwili nie ma już producenta, i nie ma
gdzie jej kupić.Trzeba się będzie też zastanowić nad całkowitą wymianą opraw na bardziej
praktyczne i funkcjonalne. 

Radny Z.Bełtowski – przypomniał, że w ubiegłym roku w Białej na ul.Słonecznej był 
Nadzór Budowlany, bo rura zasilająca od gazu jest na wierzchu. Dał zalecenie  aby to 
naprawić. Jest decyzja Wód Polskich, zrobiony jest projekt, natomiast  nie wie dlaczego nie
ma decyzji o przekazaniu pieniędzy na wykonanie tego. Zostało tam wybudowane nowe 
osiedle, a nie wykonanie tej awarii zagraża  bezpieczeństwu mieszkańców i należy pilnie 
to wykonać a nie odkładać. Przewidywany koszt tej inwestycji to ok. 5.000 zł.    

Burmistrz J.Zakrzewski - pamięta o  tym zadaniu i  nie bagatelizuje sprawy. Wyjaśnił, że   
Dyrektor ZDiGK złożył zapotrzebowanie na kwotę 50.000 zł, wskazując koszty realizacji 
tego zadania. Taką kwotę wskazał Dyrektor aby wyłonić wykonawcę. Całość inwestycji to 
jest szacunkowy koszt  ok. 50.000 zł.
Został zrobiony duży krok w tej sprawie. Trzeba tylko poczekać, aż wykonawca zostanie 
wyłoniony. Cała procedura jest dość skomplikowana, choćby właśnie ze względów 
bezpieczeństwa.

Radny Z.Bełtowski – nie należy tego odkładać, bo później stworzy się problem. Rura jest 
na wierzchu i w każdej chwili może się stać coś złego.
W odniesieniu do tego co mówił Radny Dominik przedłożył protokół z zebrania 
wiejskiego .W uchwale było że będą robione dwie drogi: Jana Pawła II i Nadrzeczna. 



Protokolant zrobił pomyłkę, bo napisał tylko ul.Nadrzeczna. W uchwale została 
przeznaczona  kwota 55.000 zł. Mieszkańcy podjęli taką decyzję i ją przegłosowali na tym 
zebraniu. Za wykonanie tej uchwały jest odpowiedzialny Burmistrz oraz Sołtys. 
Natomiast później się dowiaduje, że zmienił protokół. Wyjaśnił, że w Urzędzie dopisał 
ul.Jana Pawła II, bo w protokole była tylko ul.Nadrzeczna a podjęta uchwał dotyczyła 
dwóch dróg. Zapytał, skąd redaktor Zalski wiedział o tym i od razu opublikował na 
stronach internetowych. Przecież protokół był złożony w Gminie i stąd też wyszła ta 
informacja. 

Burmistrz J.Zakrzewski -wyjaśnił,że o tą informację Portal wystąpił oficjalnie o informację 
publiczną i ją uzyskał, bo jest to dokument publiczny. Stąd mamy obowiązek go 
udostępnić.
Natomiast przewodniczącym i sekretarzem zebrania sołeckiego był kto inny i nikt nie ma 
prawa oprócz protokolanta i sekretarza zmieniać protokołu i na nim się podpisywać. 
Powinien to zrobić ten, kto ten protokół sporządził. Radny nie był do tego uprawniony. 
Mógł go zabrać, kazać zmienić temu, kto był autorem , zrobić poprawki i parafki,  i 
wówczas złożyć do Urzędu.
Nikogo nie należy posądzać,że dokument wyciekł. Oficjalnie został złożony wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej dotyczący protokołu z zebrania wiejskiego, na którym
był obecny pracownik tego Portalu i nagrywał całe zebranie.
Przecież nie jest odpowiedzialny za wszystko kto  i co pisze.

Radny A.Sękiewicz – nawiązał do tematu, który poruszył wcześniej Burmistrz dot. 
wymiany lamp na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku, które dobrze nie wyglądają  jak 
również żeby była kawiarenka na Rynku.
W imieniu  Mieszkańców Osiedla Nr 4 poprosił aby posprzątać ul.Kolejową, Armii 
Krajowej i Kościuszki gdzie trawa jest niekoszona, są jeszcze korzenie z obciętych drzew    
oraz niezebrany jest  piasek jeszcze z zimy.
Zapytał również o  ul.Kopernika, czy Burmistrz pamięta czy będzie ona robiona. 

Burmistrz J.Zakrzewski - co do lamp na Rynku Jana Pawła II, to oczywiście  wyraża pełną
zgodę  na zmianę   lamp. 
Co do kawiarenki to nie wie czy w ogóle podejmować ten temat. W kwestii sprzątania , to 
jak już wspominał na Komisji Zagospodarowania są potężne problemy kadrowe jeśli 
chodzi o ZDiGK. Zmieniła się radykalnie sytuacja jeśli chodzi np. o wykorzystywanie 
więźniów do tych celów. Przedtem dostawaliśmy 40 więźniów, którzy wykonali bardzo 
duży front prac  niewielkim kosztem. Natomiast dzisiaj można liczyć na najwyżej 5 
więźniów za których musimy wziąć pełną odpowiedzialność, zapłacić im dniówkę, 
przywieźć i odwieźć  ich do Herb. Więc nie za bardzo się to opłaca. A pracowników, 
których chcielibyśmy zatrudnić do tych prac przy takich stawkach trudno jest znaleźć. To 
powoduje, że front zadań jest duży a rąk do pracy mało. Dlatego też są te opóźnienia w 
koszeniach, sprzątaniach itd. Poprosił o wyrozumiałość w tej kwestii. Zastanawiał się 
nawet  czy nie zlecić tego zewnętrznej  firmie, zapłacić od metra skoszenia trawy czy 
sprzątnięcia chodnika, bo własnymi pracownikami nie jest w stanie tego wykonać. Tylko 



za tym muszą też iść koszty. Może to byłoby dobre rozwiązanie.
Na pewno postara się  ten problem rozwiązać.
Ul.Kopernika  będzie zrealizowana w tym samym trybie co ul. Zagłoby w Gruszewni. 
Zastanawia się jeszcze nad wymianą krawężnika, bo jest w fatalnym stanie, jest to 
dodatkowy element.

Radna D.Kasprzyk – poprosiła aby Burmistrz sprawdził informację dotyczącą 
pozyskiwania więźniów do robót publicznych przez samorządy. Z tego co sprawdziła 
nadal można pozyskiwać  więźniów bez wypłaty im wynagrodzenia.

Burmistrz J.Zakrzewski - dyrektor ZDiGK  wyjaśniłby całą   skomplikowaną  procedurę  
pozyskiwania więźniów przez samorządy i jakie są obostrzenia. Dzisiaj według nowych 
przepisów, więzień idzie do pracy i ma zarobić. 
Jaki jest cel zatrudniania więźnia za tą samą stawkę, kiedy można zatrudnić   pracownika, 
za którego nie odpowiada i nie pilnuje go.
Pytanie, które samorządy z tego aż tak korzystają i pytanie o efektywność. Pozyskanie 
więźniów, po których  musimy  jechać  do Herb, przywieźć  ich, później po pracy odwieźć,
zapłacić ubezpieczenie  i wypłacić choćby minimalną dniówkę. Czy  to ma rację bytu?   
Nie jest to w  ogóle opłacalne.

Radna E.Kotkowska – odniosła się do sytuacji na rynku pracy. Jest to problem nie tylko w 
Kłobucku, ale również w ościennych gminach, miastach i w całym kraju, że nie mamy rąk 
do pracy. Osoby bezrobotne nie chcą iść do pracy  z uwagi na uposażenie. Uważa, że 
gdyby wynagrodzenia były zwiększone tych osób byłoby więcej.
Na ostatnim zebraniu z mieszkańcami  Niwy Skrzeszów Burmistrz poczynił pewne 
ustalenia. Część z tych ustaleń została zrealizowana  a  część nie. W związku z tym chciała 
się przypomnieć i prosić o odcinek ulicy Wierzbowej, który jest na wysokości boiska. Tam 
zbiera się cały czas woda i należałoby ją w jakiś sposób odprowadzić. Miało być tam 
pomyślane rozwiązanie odwodnienia tego odcinka. Druga część ul.Wierzbowej  została  
już wykonana. Zarówno mieszkańcy, jak i inne służby mogą się spokojnie przemieszczać. 
Pomysłów na rozwiązanie  odwodnienia jest kilka. Dyrektor ZDiGK je zna.
Poprosiła w imieniu swoim i mieszkańców, żeby o tym temacie pamiętać  bo jest bardzo 
ważny.

Kolejna sprawa dotyczy tabliczki z napisem łącznik  na nowo powstałej ul. Brzozowej. 
Uważa, że dobrze byłoby ją zamienić na nazwę ulicy. Jest to prośba do Dyrektora 
K.Chamarowskiego i  służb  Burmistrza.

Trzeci temat, to znaki  i tabliczki dojazdowe, które do tej pory nie są zrealizowane 
do ul.Akacjowej do czterech posesji, do których trudno trafić. Są nieoznakowane i nie 
wszyscy wiedzą  jak tam dojechać, a jest tam prowadzona działalność gospodarcza.

Następny temat związany jest z ul.Mickiewicza, który również  był poruszany  na 
ostatnim zebraniu osiedlowym. Jest prośba o utwardzenie frezem końcówki drogi 



ul.Mickiewicza, bo jest to niewielka odległość  do ostatniego domu, który jest ciągle 
podtapiany.

Burmistrz J.Zakrzewski – co do rynku pracy, to mamy jasność.  40 pracowników jest na 
cały Powiat Kłobucki,  z  czego możemy dostać tylko kilka osób. 
W kwestii odwodnień, to z Kierownik Wydziału Inwestycji W.Solską  wskazano 
pracownika, który się podejmie  zapytania czy przetargu na koncepcję całego 
odwodnienia. Zostało to zapisane w budżecie.
Radny  J.Kulej  podejmuje również działania na bieżąco w ramach  współpracy.
Odnośnie utwardzeń, to na  bieżąco będziemy  próbować utwardzić destruktem  
ul.Mickiewicza, ul.Wierzbową i końcówkę ul.Kasztanowej (jak kończy się asfalt).

Radny M.Woźniak – przegłosowano dzisiaj w budżecie kilka ciekawych zmian  bardzo 
ważnych dla Białej i dlatego będzie chciał  omówić kwestie  związane z realizowanym 
chodnikiem i ul.Nadrzeczną.W związku z tym   chciałby  zaproponować Burmistrzowi 
spotkanie robocze w Białej  z  udziałem  Sołtysa i Dyrektora ZDiGK.

Burmistrz J.Zakrzewski – jeśli chodzi o realizację chodnika, to musimy ogłosić przetarg i 
wyłonić wykonawcę. Wtedy trzeba będzie również go zaprosić do rozmów. 
Tak samo z ul. Nadrzeczną będzie oczekiwał pomocy i pewnych działań.

Radny W.Dominik - w odpowiedzi radnym J.Puchale  i J.Soluchowi  bo wspomnieli o 
orkiestrze. Ponieważ jako członek Komisji Rewizyjnej miał  wgląd w więcej  dokumentów 
niż  inni, wyjaśnił, że w ubiegłym roku wydaliśmy ok. 40 tysięcy złotych na orkiestrę w 
Kłobucku.
Są dwie umowy na kapelmistrza dla Orkiestry w Kłobucku  po  9.900 zł  na pół roku  i    
dwie umowy są  w Kamyku  i  Białej po 5.400 zł. 
Nie wie jak sprawa wygląda w Kamyku, ale w Kłobucku  orkiestry nie ma.W umowach 
mają zapisane  obowiązek przygotowania orkiestr  do występu na 11 listopada, Dni 
Kłobucka, przegląd orkiestr dętych itd. W sobotę był  przegląd orkiestr dętych  we 
Wręczycy i nie było żadnej orkiestry z Gminy Kłobuck .
Warto się zastanowić nad zasadnością tych wydatków.
Orkiestrę jednak powinno się budować na bazie tych doświadczonych muzyków, do 
których dochodzą  młodzi  i  się  od nich  uczą, nie tylko od kapelmistrza.
Uważa,że dobrze byłoby, aby taka orkiestra była w Kłobucku, w Kamyku czy Białej.
Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że wydajemy spore  pieniędze  publiczne na
orkiestry, których nie ma. 

Burmistrz J.Zakrzewski – w części nie zgadza się z wypowiedzią Radnego, bo jest 
ogromna różnica między orkiestrą w Kamyku, Białej a w Kłobucku.
W Kamyku i Białej orkiestry funkcjonują. W Kamyku w miarę  się wszystko poukładało, 
bo wcześniej był dość znaczący problem ze sprzętem, natomiast w Białej jest problem 
bardziej z frekwencją. Był taki pomysł, żeby połączyć instrumentalistów z Białej z 
orkiestrą w Kłobucku i stworzyć jedną orkiestrę. Byłoby to ekonomicznie uzasadnione.



Jednak kwestia tradycji orkiestry w Białej, nie pozwoliła na ten ruch. Tak de facto za te 
dwie orkistry płacimy tylko za kapelmistrzów, one są niezależne, działają według 
własnych zasad, uczestniczą w różnych naszych uroczystościach patriotycznych. Co do 
kłobuckiej orkiestry, to ona wogóle nie istniała, w tej chwili jest budowana od 
podstaw.Ćwiczy się dzieci, których jest bardzo dużo chętnych, a nadal brakuje sprzętu. 
Więc nie ma sensu jechać na przegląd, czy występ z częścią osób, które już umią grać i 
dziećmi, które się uczą. Tych osób jest na tyle mało, że trudno jest stworzyć orkiestrę. 
Zajęcia się jednak odbywają, ale nadal niedofinansowana jest ilość instrumentów.
Tworzenie profesjonalnego zespołu wymaga czasu.

Przewodnicząca rady D.Goslawska – zapytała, kiedy rozpocznie się budowa ulicy 
Konwaliowej, przebudowa ul.Różanej  i Sobisia, oraz czy będzie robiony w ramach 
przebudowy łącznik między garażami a kotłownią (ul.Przechodnia).

Burmistrz J.Zakrzewski – jak już wcześniej informował, w dniu 11.06.2018r. podpisano 
umowę   z   firmą   P.R.D. "WILK" na realizację zadania pn."Przebudowa dróg gminnych 
ul.Różanej, Konwaliowej i hm.T.Sobisia w zakresie budowy ul.Konwaliowej, chodnika w 
ul.Różanej oraz oświetlenia w ul.Konwaliowej, Różanej i hm. T.Sobisia w Kłobucku"  za 
kwotę  909.104,97 zł. Termin wykonania całości robót ustalono na dzień 15.09.2018r.
W dniu 14.06.2018r. Podpisano również umowę na usługę nadzoru inwestorskiego nad 
reaalizacją robót budowlanych i instalacyjnych z firmą NADZORY, PROJEKTOWANIE, 
KOSZTORYSOWANIE inż. Tomasz Wasilenko z siedzibą w Kłomnicach.

Odnośnie ul.Przechodniej, przygotowywana jest procedura dotycząca ewentualnego 
zapytania czy przetargu na tą inwestycję.

Radny J.Puchała – odniósł się do tematu orkiestry. Tak się składa, że od młodych lat grał 
w orkiestrze i dalej gra. Orkiestra działa na zasadzie, że długo trzeba czekać na efekt, na 
pierwszy koncert. Na ten czas dzieci się uczą, brakuje instruktora na instrumenty dęte  
drewniane i ten pierwszy koncert już powoli się szykuje. Poza tym dzieci mogą dopiero 
ćwiczyć od 11 roku życia na instrumentach dętych. Proces nauczania w orkiestrze trwa 
ciągle. Chodzi o to, aby dojść do pewnej wprawy i doskonałości  a na efekty trzeba 
poczekać.

      Pkt.25. 
      Wolne wnioski i oświadczenia.

      Radny J.Soluch – złożył wniosek aby w trakcie trwania obrad sesji ustalić na stałą  godzinę
przerwy w obradach. 

      Przewodnicząca rady D.Gosławska –zwróciła uwagę, że inwencja należy do radnych. 
Jeśli  radni ustalą godzinę 13:00   to tak będzie.



      Pkt.26. 
      Sprawy różne.

      Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o następujących sprawach:

      - w dniu 22.06.2018r. wpłynęło wspólne stanowisko  Związku Szpitali Powiatowych 
Województwa Śląskiego  dotyczące planu rzeczowo-finansowego na II półrocze 2018r. w 
zakresie Systemu Podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej.

      Pismo jest do wglądu w Biurze Rady.

      - w dniu 20 czerwca 2018r.  wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w 
sprawie przedłożenia kopii rezolucji podjętej na CII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 23 
maja 2018r. w sprawie ochrony i promocji flagi Unii.

    
     
      Pkt.27. 
      Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.    

Przewodnicząca Rady Miejskiej G. Gosławska o godzinie  17:40 zamknęła obrady XLII
      Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

Protokołowała: M. Wrona. 
                                              D. Kowalik


