
Projekt 

P R O T O K Ó Ł
 
 

Z
XLIII SESJI

RADY MIEJSKIEJ
W KŁOBUCKU

 

ODBYTEJ
w dniu  17 lipca 2018r.

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



 Proponowany  porządek  obrad  Sesji:    

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

      3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji z dnia 26.06.2018r.
    /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.  g  minaklobuck.pl /> Rada  
     Miejska, > Sesje, > projekty protokołów z sesji, -  projekt protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej 
     w Kłobucku odbytej w dniu  26.06.2018.     
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
5. 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.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska na podstawie  art. 20  ust.3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.  z  2018 r.,  poz. 994 z późn. zm / o
godz.  1000 otworzyła  posiedzenie  XLIII  Sesji  Rady  Miejskiej,  powitała  wszystkich
przybyłych.  Oświadczyła,  że  zgodnie  z  listą  obecności,  aktualnie  w  posiedzeniu
uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi
quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Pkt.2.
Zmiany w porządku obrad. 

Radny M. Strzelczyk poprosił o wprowadzenie  w pkt 6  Zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska wyjaśniła, że zgodnie z art. 20  ust. 3
ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  sesja  została  zwołanana  na
wniosek Burmistrza i porządek obrad może być rozszrzony na wniosek Burmistrza.
Wniosek nie został zgłoszony.
Porządek obrad Sesji nie został rozszerzony

Za przyjęciem porządku obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku  głosowało
20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

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


Pkt.3. 
      Przyjęcie protokołu z  XLII  Sesji  z  dnia   26.06.2018r.

/projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  BIB bip.  g  minaklobuck.pl /> Rada Miejska,> Sesje, > 
projekty protokołów z sesji,-  projekt protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku odbytej w dniu  26 czerwca  2018r.   

      
Za przyjęciem protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.06.2018r
głosowało 17 radnych, 1 radny głosował przeciwko, 1 osoba  wstrzymała się od głosu. 
Protokół został przyjęty.

Pkt. 4. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Batóg  poprosił  radnych o przedstawienie
swoich uwag i zapytań. 

Według kolejności głos zabrali:

Radny M. Woźniak                      
Burmistrz J. Zakrzewski          
Radny M. Woźniak                   
Burmistrz J. Zakrzewski         
Radny M. Woźniak                     
Burmistrz J. Zakrzewski        
Radny M. Woźniak                    
Burmistrz J. Zakrzewski               
Skarbnik K. Jagusiak               
Radny W. Dominik                 
Burmistrz J. Zakrzewski        
Skarbnik K. Jagusiak                
Radny W. Dominik                   
Skarbnik K. Jagusiak               
Radny Z. Bełtowski                  
Burmistrz J. Zakrzewski        
Radny J. Kulej                           

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


Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018
głosowało   17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od 
głosu.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 448/XLIII/2018 z dnia 17.07.2018r.

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt. 5.    
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 - 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, głosów przeciwnych nie było, 2 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 
Burmistrz J. Zakrzewski                                       
Skarbnik K. Jagusiak  
Radny W. Dominik   
Burmistrz J. Zakrzewski                                          
Radny W. Dominik    
Burmistrz J. Zakrzewski                                             

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 19 radnych, głosów przeciwnych  nie było, 2  radnych wstrzymało  się od 
głosu.
Uchwała została podjęta i nosi Nr 449/XLIII/2018 z dnia 17.07.2018r.

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

Pkt. 6.     
Sprawy  różne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poinformowała o następujących sprawach;
                        - do wiadomości Rady Miejskiej w Kłobucku wpłynął wniosek od Firmy



                   Sudpack Kłobuck o zmianę uchwały 412/XXXIX/2018 Rady Miejskiej 
                   w Kłobucku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
                   obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
                   i ul. Drukarskiej, polegający na dopisaniu w § 10 ustępu 5. / wniosek zostanie
                   przekazany do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego/.  
                - z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła informacja ws. publikacji Rady 
                   Dzieci i Młodzieży RP przy MEN / informacja zostanie przekazana do Komisji  
                   Edukacji/.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował o uzyskanym przez Gminę Kłobuck  
dofinansowaniu na realizację III etapu przebudowy ul. J. Długosza w Kłobucku w 
wysokości 1.039.000,00zł.

Radny M. Strzelczyk zapytał, jakie na dzień  dzisiejszy zostały podjęte działania w 
kierunku  budowy kanalizacji w Sołectwach Zakrzew i Rybno oraz kiedy ZDiGK 
przystąpi do poprawy stanu dróg w tych sołectwach na co zostały przeznaczone środki z 
Funduszy sołeckich. 
 
Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał, że gmina miała możliwość pozyskana 
dofinansowania ale przy spełnieniu ważnego warunku, że aglomeracja nie byłaby większa
od 2 do 10.000 RLM.  Gmina Kłobuck jest powyżej 10.000 RLM. Zwrócił uwagę, że nowe 
oprogramowanie unijne na lata  2020-2026 będzie zawierało również kwestie 
kanalizacyjne. Natomiast, aby Gmina Kłobuck znalazła się w puli dofinansowań 
musiałoby zostać spełnione jedno z dwóch rozwiązań tj.  zmiana rozporządzenia 
dotyczącego wielkości aglomeracji, lub poprzez zmniejszenie aglomeracji. Zaznaczył, że 
budowa kanalizacji jest inwestycją dużo droższą od dróg, więc realizacja takiej inwestycji 
bez uzyskanego dofinansowania byłaby trudna dla gminy. Niemniej jednak po uzyskaniu 
dofinansowania w pierwszej kolejności przystąpiono by do realizacji w Sołectwie Zakrzew
z uwagi  na planowaną rewitalizację zalewu Zakrzew i istniejące bloki mieszkalne przy 
Nadleśnictwie stanowiące duże zagrożenie ekologiczne z uwagi na małą efektywność 
istniejącej  oczyszczalni ścieków.
W odniesieniu do poprawy stanu dróg odpowiedział, że te  zadania są sukcesywnie 
realizowane, a przeznaczone na ten cel środki z Funduszy Sołeckich zostały już 
wykorzystane w Sołectwie  Libidzy i Łobodnie. Obecnie są czynione przygotowywania do
wykorzystania przeznaczonych na ten cel środków w Białej.  Natomiast przeznaczone  
środki z  Funduszy sołeckich Sołectwa Zakrzew i Rybno zostaną wykorzystane w sezonie. 
Natomiast trudno jest wskazać konkretną datę z uwagi na warunki atmosferyczne. 

Radny M. Strzelczyk w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej zapytał, kiedy zostaną 
poczynione starania.  W kwestii dróg przypomniał, że w ubiegłym roku nie przystąpiono 
do remontu dróg z uwagi na  brak destruktu i późną porę roku. W imieniu mieszkańców 
poprosił o przyspieszenie realizacji tego zadania.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że nie realne jest przeprowadzenie 



zaplanowanego w tym systemie remontu wszystkich dróg na terenie gminy  z uwagi na 
trudności  związane z pozyskanie odpowiedniego destruktu jaki i okresem urlopowym 
pracowników ZDiGK ponadto prace ZDiGK są wykonywane zgodnie z zaplanowanym 
frontem robót. Z uwagi, że jest to  inwestycja kilkusettysięczna każdy remont w  danym 
sołectwie musi być rozpatrywany pod każdym względem w inny sposób.  
Zapewnił, że środki przeznaczone z funduszu sołeckiego z roku ubiegłego i bieżącego  na 
pewno zostaną przeznaczone na remont dróg na ile pozwolą możliwości techniczne i 
finansowe ZDiGK. 

Radny M. Strzelczyk zwrócił uwagę, że gdyby asfalt z ul. Słowackiego nie był  ściągany 
koparką tylko frezowany mógłby zostać wykorzystany do remontu dróg. 
Zaproponował aby front robót zaczynał się od strony zachodniej tak aby Sołectwo 
Zakrzew i Rybno nie były zawsze robione na końcu. Poprosił o przystąpienie do remontu 
dróg w ramach przeznaczonych środków z Funduszu Sołeckiego. 

Burmistrz J. Zakrzewski  uzupełnił, że nie można mówić, że nic nie zostało zrobione 
kiedy wspólnie z Powiatem zostało zrobione Rybno i zostało wykonane oświetlenie na ul. 
Żabiej. 

Radna B. Błaszczykowska  zapytała, kiedy zostanie wykonany 100m odcinek brakującej 
kanalizacji sanitarnej na ul. Powstańców Śląskich oraz kiedy zostaną posprzątane ulice 
gminne wraz z uzupełnieniem ubytków.

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że odnośnie kanalizacji trudno jest odpowiedzieć 
kiedy zbliża się koniec kadencji. Natomiast sprawa dotycząca dróg zostanie przekazana 
Dyrektorowi ZDiGK. 

Radny A. Tokarz w kwestii poprawy bezpieczeństwa 
- poprosił o interwencję w sprawie namalowania pasów na przejściu dla pieszych na ul. 
  11 Listopada w Kłobucku, 
- zwrócił uwagę,  na istniejące zagrożenie p. pożarowe na PSZOKU. 

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że zostało wystosowane pismo do Firmy 
obsługującej PSZOK.

Wiceprzewodniczący Rady J. Batóg poprosił o zabezpieczenie kilku połamanych drzew w
parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku do czasu przeprowadzenia oględzin przez 
Konserwatora Zabytków.   
Zapytał, czy w ramach zabezpieczonych w budżecie środków na rewitalizację Parku 
istnieje możliwość zlecenia dokumentacji projektowej na oświetlenie i kanalizację 
sanitarną tak aby kanał sanitarny został wybudowany poza granicę planowanej 
przebudowy drogi ul. Zamkowej. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że istniejący w parku  drzewostan jest pod 



nadzorem Konserwatora Zabytków, więc dopiero po dokonanych oględzinach uzyskamy 
zgodę na ich usunięcie. Dodał, że z uwagi na zgłaszane postulaty od mieszkańców 
Dyrektorowi ZDiGK został zlecony zakup ławek i koszy, które zostaną ustawione na 
terenie parku. W nawiązaniu do rewitalizacji odpowiedział, że prawdopodobnie będzie 
zachodziła konieczność przeanalizowania możliwości ujęcia tych projektów w WPF aby w
przyszłości nie blokować możliwości budowy kanalizacji w tym rejonie. 

Pkt. 7.   
Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.  

       

Przewodnicząca Rady Miejskiej G. Gosławska o godzinie  11¹¹ zamknęła obrady XLIII
      Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

Protokołowała: M. Wrona. 
                                      


