Zapytania i wolne wnioski mieszkańców
z posiedzenia XLV Sesji Rady Miejskiej
w Kłobucku
w dniu 18.09.2018
Sołtys Brody Malina A. Świąć poruszyła następujące sprawy:
- podziękowała za wykonane roboty drogowe na terenie Sołectwa Brody Malina,
- poinformowała o istniejącym problemie związanym ze żmijami i bobrami,
- poprosiła o wykoszenie rowów.
Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do bobrów odpowiedział, że w celu sprawdzenia
sprawa została przekazana do Wydzialu GOR.
Mieszkaniec Kłobucka K. Nowak poruszył następujące sprawy:
- w nawiązaniu do otrzymanej informacji odnośnie pozyskanych środków zewnętrznych z
UE na różnego rodzaju inwestycje zastanawia Go ostatnia pozycja dotycząca
dofinansowania drogi gminnej w Białej, gdzie wykazana została wartość projektu na
kwotę 3.854.000,00 zł. z dofinansowaniem na kwotę 2.105.000,00zł. Natomiast z
informacji Burmistrza wynika, że dofinansowanie stanowi kwotę ponad 2.400.000,00zł,
zapytał, co się zmieniło, że w ciągu 10 dni została zwiększona kwota o 300.000,00zł.
- W odniesieniu do doprowadzenia gazu do Kłobucka przypomniał, że wcześniejsze
uzgodnienia z ubiegłych lat związane były z poprowadzeniem nitki od strony Wręczycy
przez stację rozprężną na Niwie Skrzeszów. Natomiast dzisiaj słyszymy o zupełnie
innym projekcie czy propozycji od strony Krzepic. Z posiadanych informacji wie, że w
Krzepicach będzie budowana stacja gazu płynnego ( kolumnowego), który będzie
rozprowadzany na teren Krzepic zapytał, czy również ten gaz popłynie do Kłobucka czy
to jest zupełnie inna koncepcja.
- W nawiązaniu do zbliżających kolejnych wyborów zapytał, czy Burmistrz zamierza
poinformować mieszkańców o stopniu realizacji wszystkich obietnic i zamierzeń
wskazanych w ulotce wyborczej ponieważ wie, że szereg z nich nie zostanie
zrealizowany w związku z tym w tym zakresie może zostać podważona wiarygodność
Burmistrza.
- zapytał, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora OSiR z uwagi, że
osobiście cztery lata temu zrezygnował z tej funkcji ustępując pola, ponieważ Burmistrz
powiedział, że będzie ogłoszony konkurs.
- w nawiązaniu do złożonych podziękowań przez Przedstawicieli Klubów Sportowych
poinformował, że to w poprzednich latach została stworzona baza i podwaliny aby
dzisiaj młodzież mogła wystąpić w takiej roli i podziękować osobiście Burmistrzowi.
Również cieszy się z poczynionych działań Rady i Burmistrza w kierunku wspierania
kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji.
Burmistrz J. Zakrzewski w kwestii zmiany dofinansowania ul. Strażackiej w Białej
powiedział, że szkoda, że pan nie słuchał tego, co czytał w sprawozdaniu z Wydziału IR
być może dlatego, że jest zbyt imponujące z uwagi na tak dużą ilość realizowanych

inwestycji. Wyjaśnił, że zmiana w dofinansowaniu wynika z tego, że zostały złożone dwa
różne wnioski, z których jeden został złożony do PROW, a drugi do Schetynówki oraz ze
zmiany kosztorysu z 4mln na 5mln.W odniesieniu do programu wyborczego zapytał, czy
w ogóle zna dokładnie mój plan wyborczy gdyż gdyby go znał to nie twierdziłby, że
znacząca ilość punktów nie zostanie zrealizowana. Poinformował, że taka informacja do
wiadomości wszystkich mieszkańców jest przygotowywana i jest już na ukończeniu.
Niemniej jednak z uwagi na brak czasu może ją przygotowywać tylko w weekendy w
czasie wolnym od pracy gdyż w pracy wykonuje swoje obowiązki i nie uprawia polityki.
Zaznaczył, że w informacji zostanie wskazane, co zostało zrealizowane i co na początku
kadencji musiało być uporządkowane aby mógł realizować swój program. Jak dobry
gospodarz musiał z pewnych rzeczy zrezygnować lub przesunąć je na dalszy plan z uwagi
na pilniejsze sprawy i ważniejsze dla mieszkańców jak np. wymiana oświetlenia czy
modernizacji targowiska miejskiego do której podchodzono wcześniej bardzo ostrożnie.
W nawiązaniu do podziękowań odpowiedział, że żaden z tych działaczy społecznych nie
startuje w żadnych wyborach, więc posądzanie ich o kampanię wyborczą jest nie fair,
gdyż oni wyraźnie mówili, że jest to podziękowanie za konkretną kadencję. Natomiast
doskonale rozumie, że pan ubolewa, że w tym podziękowaniu nie wymieniono pana
osoby ale pan nie uczestniczył w tej kadencji w radzie. Dlatego trzeba docenić to, że
doceniają naszą wspólną pracę. Nikt nie umniejsza pana roli w realizacji obiektów
sportowych. Poprosił, aby nie posądzać i nie wmanewrowywać ich w kampanię
wyborczą.
W kwestii konkursu odpowiedział, że sam pan powiedział, że osoba obecnie pełniąca
obowiązki Dyrektora OSiR doskonale daje sobie radę, więc lepiej jest mieć zatrudnionego
Dyrektora za 1/3 wynagrodzenia jakie otrzymywał poprzedni Dyrektor. Dlatego też z
korzyści ekonomicznych dla gminy nie widzi potrzeby ogłaszania konkursu.
Mieszkaniec Kłobucka K. Nowak uważa, że Burmistrz wypowiada się złośliwie.
Burmistrz zawsze mówił, że będzie lepszym menedżerem. Niemniej jednak czas minął, a z
wyliczeń, które przeczytał u pana Brzęczka wynika, że dzieli nas przepaść w
menedżerstwie jeśli chodzi o środki pozyskiwane z UE. Ponadto nie chce się odnosić do
wypowiedzi dot. pana wyobraźni odnośnie Przedstawicieli Klubów Sportowych gdyż
była to kampania dla pana, a nie dla tych młodych ludzi. W odniesieniu do konkursu na
Dyrektora OSiR uważa, że został okłamany. Ma nadzieję, że mieszkańcy ocenią pańską
działalność.
Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do rozliczania z funduszy unijnych uważa, że ma
prawo do powiedzenia, że musiał „posprzątać” po poprzednikach w osiągnięciach z
dofinansowania kanalizacji. Zapytał, dlaczego pan nie wspomniał o 7mln stratach i
grożącej 3mln karze, o której dowiedział się na początku swej kadencji. Mówi pan, że pan
pozyskał 37mln z czego 29mln przekazane było na kanalizację kiedy ja w ciągu dwóch lat
pozyskałem 14,5 mln zł zabezpieczonych środków, a wniosków jest na 29mln zł. Zwrócił
uwagę, że 29mln, którymi raczy się pan chwalić to są środki, którymi mógłby pan się w
pełni pochwalić gdyby pan sam osiągnął efekt ekologiczny. Wówczas gmina nie
poniosłaby 7mln strat i nie zapłaciłaby 1mln kary gdzie 500.000,00zł zostało zapłaconych

w poprzedniej kadencji, a groziło nam 2.5mln kary. Mówi pan, że nie chce uprawiać
kampanii wyborczej to dlaczego wprowadza w błąd opinię publiczną, kiedy to sam
powiedział że będzie lepszym menedżerem, bo ja jestem nowicjuszem, a pan jest
fachowcem. Zaproponował aby nie zadawać w taki sposób pytań, bo nie chce w taki sam
sposób udzielać odpowiedzi. Ponadto dziwi to, że nie startując w wyborach na Burmistrza
w ten sposób prowadzi polemikę. W odniesieniu do stwierdzenia, że w kwestii konkursu
na Dyrektora OSiR został pan oszukany i honorowo zrezygnował, odpowiedział, że nie
wyraził zgody na dalsze z urlopowanie, co jest zasadniczą różnicą. Natomiast jeśli
zostanie ogłoszony konkurs w przyszłym roku ma pan prawo w nim startować.
Sołtys A. Rokita poruszyła następujące sprawy:
- zapytała, kiedy i czy będzie realizowana dotacja na wymianę pieców,
- poprosiła o podsypanie dziur na poboczu przy kościele w Kopcu,
- zapytała, kiedy nastąpi realizacja zakupu i nawiezienia frezu,
- poinformowała o konieczności wykoszenia rowów i przycinki drzew utrudniający
przejazd drogą.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że został złożony wniosek o dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. marzec 2019r
i dopiero po tym terminie będziemy mogli powiedzieć czy gmina będzie miała środki na
realizacje złożonych wniosków przez mieszkańców na wymianę pieców.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski w kwestii zakupu frezu odpowiedział, że zostanie
podpisana umowa, zakupiony frez pozostawiony zostanie w pryzmach do przyszłego
roku. W odniesieniu do przycinki drzew i wykoszenia rowów odpowiedział, że te prace
zostały ujęte w harmonogramie prac. Niemniej jednak z uwagi na ogrom prac dzisiaj nie
może wskazać konkretnego terminu.
Radny M. Strzelczyk w celu poprawy widoczności poprosił Starostę o zlecenie
wykonania wycinki drzew rosnących przy torach na wysypisku ziemi nawiezionej przez
wykonawcę przy przebudowie drogi powiatowej od Kłobucka do Zakrzewa.
Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że spryzmowana w tym miejscu ziemia miała
zostać wykorzystana do poszerzenia przejazdu kolejowego. Z uwagi na brak uzgodnień z
PKP zadanie nie zostało zrealizowane. Poinformował, że zgłoszona interwencja zostanie
przekazana do ZDP.
Radna D. Kasprzyk zapytała Starostę czy wystarczy frezu na zapotrzebowania zgłoszone
przez Sołectwa i Osiedla.
Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że były pewne uzgodnienia z Burmistrzem, że
pozyskany frez zostanie przede wszystkim wykorzystany przy budowie drogi, a w dalszej
kolejności będzie wykorzystywany na potrzeby Gminy Kłobuck. Natomiast trudno jest
odpowiedzieć czy wystarczy na wszystkie złożone zapotrzebowania.

Sołtys Łobodna B. Ziętal poruszyła następujące sprawy;
- zapytała do czyich obowiązków należy wyczyszczenie drożności koryta rzeki,
- poprosiła o zamontowanie dwóch nowych tablic informacyjnych.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że do obowiązków Instytucji Wody Polskie należy
czyszczenie koryt rzek o co wnioskujemy. W kwestii tablic odpowiedział, że będzie
zachodziła konieczność zakupu nowych tablic.
Wiceprzewodniczący J. Batóg poprosił Starostę o podjęcie kolejnej próby ogłoszenia
jeszcze w tym roku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic
Zamkowej, Długosza i Wojska Polskiego w Kłobucku.
Wicestarosta M. Biernacki przypomniał, że Starostwo zadeklarowało opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zamkowej, Długosza i Wojska Polskiego aż
do drogi DK43. W tej kwestii zostały ogłoszone dwa przetargi, w których
najkorzystniejsze oferty były dużo wyższe od zabezpieczonych na ten cel środków w
budżecie. Wygórowanie ceny spowodowane są tym, że firmy projektowe mają dużo pracy
i wybierają najkorzystniejsze dla siebie zadania. Niemniej jednak na pewno po raz kolejny
przystąpimy do kolejnego przetargu.
Podziękował za pomoc w realizacji inwestycji w Sołectwie Brody Malina i przy
największej inwestycji drogowej relacji Kłobuck Kamyk.
Radny J. Soluch w nawiązaniu do współfinansowania inwestycji powiatowych
poinformował, że przy długoletniej pracy w radzie nie pamięta takiej kadencji, która by
przeznaczyła tyle środków finansowych na inwestycje powiatowe.
W kwestii bezpieczeństwa poprosił o wyznaczenia przejścia dla pieszych na Borowiance.
Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że temat został przekazany do ZDP. Niemniej
jednak przed wymalowaniem pasów musi być opracowana zmiana organizacji ruchu
zaopiniowana przez Policję.
Radny W. Ściebura poinformował, że przed rozpoczęciem inwestycji drogowej relacji
Kłobuck Kamyk zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczył
Burmistrz i Wicestarosta gdzie głównym tematem było pozyskanie destruktu na ul. Polną,
ul. Przybyłowską i ul. Ogrodową, a przede wszystkim na osiedle na dokończenie
nieskończonej drogi, co zostało zaakceptowane przez władze. Poprosił o zabezpieczenie
obiecanego destruktu na naprawę w/w dróg, który niedługo się skończy.
Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że nie chciałby komentować decyzji, na której
drodze gminnej jest wysypywany frez, ponieważ takie decyzje podejmuje gmina.
Natomiast, aby zostały ograniczone koszty przewozu destrukt powinien być
zagospodarowywany w Kamyku i Kłobucku.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy zostały

przekazane 24 wanny frezu ( rumuszu) do Białej. Pozyskany frez w części składowany
jest w PZD i na placu gminnym na ul. Kochanowskiego. Z posiadanych informacji wie, że
przez dwa dni zostało wbudowane 9 wanien na dokończenie ul. Studziennej w Białej.
Radna B. Błaszczykowska ponowiła prośbę o poprawę bezpieczeństwa przy przejściu dla
pieszych (dzieci uczęszczających do Szkoły) na odcinku między ulicą Skorupki a ul. 11
Listopada.
W imieniu osób jeżdżących na rowerach poprosiła Starostę aby przy planowanych w
przyszłości przebudowach dróg było więcej projektowanych ścieżek rowerowych.
Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że sprawa dotycząca ograniczenia prędkości
została zgłoszona do PZD. W kwestii ścieżek rowerowych odpowiedział, że postulat
radnej jest jak najbardziej słuszny. Zaznaczył, że jedynym ograniczeniem przy
zwiększeniu ich ilości są sprawy finansowe. Poinformował, że przy wybudowaniu ścieżki
rowerowej przy drodze Kłobuck Kamyk zachodziłaby konieczność zwiększenia kosztów
jej realizacji o 3mln zł. Poinformował, że Powiat Kłobucki jako jeden z siedmiu powiatów
otrzymał dotację od Wojewody Śląskiego na przebudowę dróg lokalnych. Natomiast
możliwości do pozyskania środków finansowych na modernizację dróg są w zasadzie
ograniczone. Niemniej jednak w tej kadencji udało się zmodernizować wiele km dróg
powiatowych takich jak:
- przebudowa drogi Biała – Szarlejka,
- budowa drogi w kierunku Hutki,
- budowa drogi Kłobuck - Kamyk,
- budowa drogi Kłobuck Wilkowiecko.
W planach pozostaje do przebudowy droga między Kamykiem a Libidzą i ul. Zamkowej
ale musimy się liczyć z realiami, w których staramy się odnajdywać
Natomiast zawsze podkreślamy bardzo ważną pomoc gmin, którą doceniamy.
Radna E. Kotkowska przypomniała, że na frez oczekuje również Niwa Skrzeszów i ul.
Mickiewicza w Kłobucku.
W imieniu mieszkańców w wieku 50 - 60 plus zapytała kiedy zostanie rozpoczęta
faktyczna realizacja Programu Senior Wigor i kiedy mieszkańcy w ramach projektu będą
mogli skorzystać z usług budynku.
Burmistrz J. Zakrzewski w nawiązaniu do wypowiedzi Wicestarosty poinformował, że w
dniu wczorajszym została przeprowadzona rozmowa ze Starostą odnośnie możliwości
złożenia do PROW projektu na drogę Wręczyca – Libidza aby jeszcze w tym naborze ta
droga uzyskała dofinansowanie, a w przyszłym roku wspólnymi siłami ta inwestycja
zostałaby zrealizowana.
Wicestarosta M. Biernacki uzupełnił, że inwestycja dotycząca przebudowy drogi Nr 492
od Grodziska do drogi krajowej Nr 43 Grodzisko Libidza była zaplanowana do
modernizacji w tym roku. Niemniej jednak z przyczyn nie zależnych od Starostwa
poprzez nie ogłoszenie konkursu została wykreślona z budżetu. Natomiast z uwagi, że

dokumentacja projektowa została złożona mamy nadzieję, że konkurs zostanie
rozstrzygnięty pozytywnie i ta inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku.
W odniesieniu do zapytania Radnej E. Kotkowskiej odpowiedział, że remont w
Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul Rómmla został zakończony. Obecnie trwają prace
związane z wyposażeniem placówki. Poinformował, że na ostatnim posiedzenie sesji Rada
Powiatu podjęła uchwałę o utworzeniu Domu Dziennego Pobytu z założeniem, że
dziennie będzie przebywało 20 seniorów. Zaplanowany termin otwarcia placówki został
wyznaczony na dzień 15.10.2018r po czym rozpoczęty zostanie nabór aby z początkiem
listopada placówka mogła już funkcjonować. Zaznaczył, że Powiat Kłobucki jest jedynym
powiatem ziemskim, który tworzy taką placówkę. Zadania, które zostały zaplanowane
wynikają z przepisów i dotyczyć będą drobnej rehabilitacji, zajęć z seniorami wraz z
posiłkiem.
Radny Z. Bełtowski zapytał, czy zostanie spełniona obietnica odnośnie przystąpienia do
remontu parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku.
Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że tym terenem dysponuje ZOZ i on może
przeprowadzić remont. Przez ZOZ został ogłoszony przetarg, do którego nie przystąpiła
żadna firma.
Radny Z. Bełtowski zwrócił uwagę, że wie, że brakuje placu na parking ale Starostwo
powinno zwrócić się do Burmistrza o nie sprzedawanie działki z uwagi na planowaną
budowę parkingu.
Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że to Rada Gminy decydowała o sprzedaży
nieruchomości, a nie Powiat. Przypomniał, że na ostatnim zebraniu w Kamyku była
przeprowadzona rozmowa w tym temacie gdzie została złożona deklaracja, że ten
parking zostanie wykonany. Niemniej jednak do ogłoszonego przetargu nie zgłosiła się
żadna firma. Natomiast przez Burmistrza zostało zadeklarowane rozwiązanie polegające
na zagospodarowaniu pod parking części pasa drogowego przy drodze krajowej w
kierunku Libidzy, z którego prawdopodobnie skorzystamy.
Radny M. Wojtysek zapytał, czy są nowe informacje odnośnie inwestycji wojewódzkich tj.
drogi Nr 491 i 492. Przypomniał o złożonym piśmie przez mieszkańców odnośnie
budowy chodnika przy ul. Sienkiewicza w Łobodnie.
Wicestarosta M. Biernacki odpowiedział, że na obie drogi zostały opracowane
kompleksowe dokumentacje. Wszystkie drogi zostały zgłoszone o dofinansowanie ze
środków unijnych. Niemniej jednak ani jedna z tych dróg na dzień dzisiejszy nie uzyskała
dofinansowania. Natomiast decyzje w sprawie modernizacji dróg podejmuje Zarząd
Województwa Śląskiego za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich, a wszelkie
decyzje o inwestycjach podejmowane są przez Samorząd Wojewódzki. Zwrócił uwagę, że
prawdopodobnie Samorząd Wojewódzki liczy na dodatkowe środki unijne i że uda się
chociaż jedną przebudować przy pomocy środków unijnych. Zaznaczył, że pierwotny

kosztorys dotyczący drogi Nr 491 opiewał na kwotę 160mln, a po dokonanej weryfikacji
opiewa na kwotę ponad 200mln zł. W odniesieniu do budowy chodnika odpowiedział, że
w tej kwestii zwróciliśmy się z pismem do Zarząd Dróg Wojewódzkich, na które została
udzielona odpowiedź, że droga została zgłoszona do dofinansowania i na tym etapie nie
planowana jest budowa chodnika.
Radny A. Tokarz poruszył następujące sprawy:
- w odniesieniu do modernizacji dróg powiatowych zaznaczył, że te inwestycje były
realizowane z dużym udziałem środków gminy, a dzieje się to kosztem naszych działań
mimo że są to nie nasze zadania.
- zapytał, jakie plany ma Starostwo względem budynku Domu Dziecka w Kłobucku.
Z uwagi, że ustawa zmiany polityki wychowania idzie w kierunku aby dzieci nie były
wychowywane w tak dużych obiektach, grupach i środowiska tylko w małych
rodzinach. Zaproponował przeprowadzenie rozmowy ze Starostwem w kwestii
przejęcia budynku, który po przebudowie mógłby zostać wykorzystany na mieszkania
socjalne i komunalne.
- w nawiązaniu do poprawy bezpieczeństwa poinformował o licznych zgłoszeniach
mieszkańców w kwestii łamania przepisów drogowych przez kierowców wjeżdżających
z ul. Długosza (pod prąd ) w jednokierunkową ul. Wyszyńskiego w Kłobucku. Domaga
się intensywniejszej reakcji policji na te zdarzenia również działań profilaktycznych.
Burmistrz J. Zakrzewski uzupełnił, że realizacja ustawy zmiany polityki wychowania
została przesunięta o dwa lata. Niemniej w kwestii przejęcia budynku zostały
przeprowadzone rozmowy ale starostwo ma inne plany. Natomiast jeśli dojdzie do
realizacji ustawy na pewno rozmowy w tej kwestii zostaną wznowione. Zaznaczył, że
zastanawiamy się nad przejęciem budynku biurowca ERG, który mógłby zostać
zagospodarowany na mieszkania socjalne czy komunalne.
Radna U. Bugaj poprosiła o przypomnienie Staroście o naprawie poboczy przy ul.
Pokrzyńskiego w Libidzy.

Interpelacje i zapytania radnych.
z posiedzenia XLV Sesji Rady Miejskiej
w Kłobucku
w dniu 18.09.2018
Radny A. Tokarz poprosił o informację odnośnie realizacji zaplanowanych drobnych
inwestycji na terenie Osiedla Nr 3 takich jak boisko osiedlowe i oświetlenie przy schodach.
Burmistrz J. Zakrzewski w kwestii boiska odpowiedział, że z wykonawcą została
podpisana umowa, został przekazany plac budowy i nie ma żadnego zagrożenia aby ta
inwestycja nie powstała. W odniesieniu do oświetlenia odpowiedział, że w jednym
przetargu zostały połączone zadania na wykonanie samych projektów i dowieszenie
brakującego oświetlenia, żadna firma nie przystąpiła do przetargu. Obecnie są
prowadzone rozmowy z wykonawcami w celu wyłonienia wykonawcy z wolnej ręki.
Radny W. Dominik poruszył następujące sprawy:
- w celu poszerzenia swojej wiedzy branżowej. Przypomniał, że został wykonany remont
ul. Nadrzecznej w Białej poprzez wykonanie nawierzchni z drestruktu asfaltowego.
Według jego wiedzy ul. Nadrzeczna przebiega fizycznie po gruntach prywatnych,
podobnie jak droga ewidencyjna, której właścicielem jest gmina, a użytkowana jest w
sposób dowolny przez prywatne osoby. Zapytał, jak można zrealizować inwestycję nie
mając prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. Być może została uzyskana
zgoda wszystkich właścicieli gruntów, przez które przebiega droga do dysponowania
gruntem na cele budowlane.
- w imieniu mieszkańców Osiedla Północ zapytał, kiedy zostanie uporządkowany teren
poboczy ulic i chodników z zalegającej wykoszonej dwa tygodnie temu trawy.
- zapytał, o powód tak gruntownej do samego gruntu wycinki okazałych drzew
rosnących przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
- poinformował, że na koniec 2014r na wniosek Zarządu Osiedla został zrealizowany
krótki odcinek chodnika na skrzyżowaniu ulicy Kochanowskiego i ul. Tuwima mimo iż
było już wiadomo, że będzie realizowana ul. Tuwima. Przypomniał, że już wtedy
sygnalizował, że z dużym prawdopodobieństwem geometria chodnika będzie
niezgodna z projektem. Jak się okazało się nie mylił. Łuk drogi na skrzyżowaniu ul.
Tuwima i Kochanowskiego koligował ze zrealizowanym chodnikiem . Chodnik musiał
zostać rozebrany ( na zebraniu ogólnym mieszkańców Przewodniczący osiedla
stwierdził, że rozbiórka nastąpiła na jego wniosek. Na szczęście ma dokumentację
fotograficzna, która wskazuje na kolizję chodnika z nowo realizowaną drogą).
Chodnik został rozebrany ale pozostawione zostały obrzeża, które utrudniają
mieszkańcowi utrzymanie terenu wokół własnej nieruchomości, który wyręcza ZDiGK
w koszeniu trawy rosnącej w pasie drogowym. Zaznaczył, że na wniosek mieszkańca
i jego interwencji telefonicznej została zdemontowana część obrzeży ale pozostała
część nadal przeszkadza. Poprosił o zdemontowanie pozostałości chodnika.
- ponowił interwencję o wykonie cięć pielęgnacyjnych okazałych drzew (Lip) rosnących
na rogu ulic Małej i Dąbrowskiego w Kłobucku. Zaznaczył, że nieruchomość u zbiegu

tych ulic zamieszkiwana jest przez starszą, samotną kobieta, która nie jest w stanie
sprzątać liści z tych drzew spadają na jej działkę.
Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do wycinki drzew rosnących przy budynku
Urzędu odpowiedział, że została wykonana kompleksowa wycinka drzew z uwagi, że
część drzew opierała się o elewacje budynku, co groziło jej uszkodzeniu, a dodatkowo, że
istnieje plan opracowania projektu zagospodarowania całego terenu wokół budynku
Urzędu wraz z rozbudową parkingu.
Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski odpowiedział, że w sprawie ul. Nadrzecznej w Białej
zostanie udzielona pisemna odpowiedź.
Radny T. Wałęga poruszył następujące sprawy;
- zapytał, czy wyłączenie kilkunastu latarni na Rynku J. Pawła II w Kłobucku ma na celu
wygenerowanie oszczędności czy jest to nieświadome działanie tym temacie
- zapytał, co jest powodem, że od stycznia do września nie zostały wymienione dwie
latarnie na Rynku Jana Pawła II na wysokości drogerii i postoju taksówek i czy
odpowiednim działaniem jest zastawianie wystających przewodów donicami z
krzewem.
- zapytał, czy przez Burmistrza planowane jest przeprowadzenie publicznej debaty z
kontrkandydatami, która będzie miała na celu zapoznanie społeczeństwa z Programami
wyborczymi, polemiki czy rozliczeniem się z obietnic wyborczych. Zaapelował o
nieodpłatne udostępnienie sali MOK aby inne Komitety nie musiały pokrywać kosztów
wynajmu sali.
Burmistrz J. Zakrzewski w kwestii oświetlenia Rynku Jana Pawła II w Kłobucku
odpowiedział, że problem polega na tym, że nie ma już w sprzedaży tych lamp z uwagi,
że producent już nie istnieje. Dlatego też została podjęta decyzja o stopniowej wymianie
lamp na inne. Natomiast w kwestii uszkodzonej ściętej latanii zostanie udzielona pisemna
odpowiedź. Ponadto rozważana jest możliwość całkowitego demontażu latarni w tym
punkcie z uwagi, że jest to bardzo newralgiczne miejsce. W odniesieniu do debaty
odpowiedział, że nie widzi przeszkód aby taka debata się odbyła. Natomiast jest
przeciwnikiem nieodpłatnego wykorzystywania obiektów publicznych dla Komitetów
Wyborczych na prowadzenie jakiejkolwiek kampanii wyborczej, bo każdy komitet ma
swój budżet i może taką kampanię sfinansować. Ponadto nie pamięta aby takie debaty z
kandydatami odbywały się w MOK. Zaznaczył, że osobiście na otwartym gruncie chętnie
popolemizuje na programy wyborcze, plany i rozwój gminy z każdym chętnym. Szkoda,
że żadna z redakcji nie podejmie się takich czynności.
Radny T. Wałęga powiedział, że nie wie skąd Burmistrz ma taką wiedzę, że ta latarnia jest
dość często naruszana. Zaznaczył, że mając swoje biuro oddalone 15m od tej latarni i to
było pierwsze takie zdarzenie, które kojarzy z tą latarnią mimo że droga przebiega po
łuku. W kwestii przeprowadzenia debaty publicznej uważa, że propozycja byłaby bardzo
wskazana i być może burmistrz ma rację, że każdy z zainteresowanych Komitetów

Wyborczych powinien współuczestniczyć w kosztach aby taka debata przeprowadzona
została w cywilizowanych warunkach.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że ta lampa faktycznie została po raz pierwszy
ścięta ale była już wielokrotnie prostowana. Niemniej jednak nie została jeszcze podjęta
żadna decyzja, że w tym miejscu lampa nie powstanie.
W odniesieniu do debaty odpowiedział, że kwestia odpłatności jest ważna ale pytanie kto
ją ma poprowadzić i kto będzie zadawał pytania. Uważa, że debata powinna odbyć się na
równych warunkach i merytorycznych pytaniach.
Radna D. Kasprzyk zapytała, kiedy i czy nastąpi realizacja przebudowy drogi ul. Witosa
skoro w WPF na przyszły rok została przeznaczona kwota 60.000,00zł na wykonanie
kolejnego projektu jej przebudowy. Zastanawia się czy droga doczeka dwóch lata, gdyż
przypuszcza, że przy pierwszej większej ulewie droga się rozpadnie.
Burmistrz J. Zakrzewski przyznał, że droga 4 lata temu miała być przebudowana.
Niemniej jednak zachodziła konieczność przekazania tych środków na wykonanie
pilniejszych zadań tj. na kanalizację dodał, że odpowiedź jest prosta wystarczy
zagłosować na Niego, a realizacja dojdzie do skutku.
Radny W. Dominik nie ma wątpliwości, że jest to ewidentnie prowadzona kampania
wyborcza w Urzędzie. Uważa, że każdy ma takich przyjaciół na jakich zasłużył i On nie
płaci za przyjaźń. Natomiast Burmistrz pełniąc tą funkcje nie ma do końca pewności kto z
deklarujących przyjaźń jest szczery, pomija już kwestie wydatków na jedną z dużych gazet
lokalnych ze strony Gminy.
Radny J. Soluch w odniesieniu do naprawy drogi na Smugach i wcześniejszego
stwierdzenia Radnego A. Tokarza, że należałoby ocenić, która droga jest gorsza i powinna
być szybciej zrobiona. Poinformował, że w jego ocenie w pierwszej kolejności powinna być
zrobiona ul. Strażacka w Białej.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w kwestii ul. Strażackiej w Białej mamy jasność
gdyż mamy ją w budżecie i jest zaprojektowana. Natomiast na Smugach realizacja drogi
jest przyszłościowa. W odniesieniu do Kampanii odpowiedział, że mógł powiedzieć, że
jak zostanie Burmistrzem to zadanie zostanie zrealizowane ale to też zostałoby odebrane
jako Kampania Wyborcza.
Radny A. Tokarz poinformował, że o opracowanie takich kryterii wnioskował na początku
kadencji, gdy zostały opracowane nic nie miałby przeciwko aby ul. Strażacka w Białej w
tych kryteriach kwalifikowała się do remontu czy przebudowy w pierwszej kolejności.

