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Proponowany  porządek  obrad  Sesji: 

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

        2. Zmiany w porządku obrad. 

        3. Przyjęcie  protokołu  z  XLIII  Sesji   z  dnia   17.07.2018r. 

      /projekt    protokołu   umieszczono    na    stronie    internetowej    Urzędu   Miejskiego     w  BIP 

bip.gminaklobuck.pl /    

  4.  Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 417/XL/2018 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

  5.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 418/XL/2018 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

  6.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 

przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji w wysokości 145.610 zł. 

  7.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polwiatowi Kłobuckiem 

przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji w wysokości 2.000 zł. 

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

  9.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z  dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.   
10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach  

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w 

wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

      11. Sprawy  różne. 

12. Zamknięcie   obrad  XLIV  Sesji   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   VII   kadencji.   

 

 

  

Pkt.1. 

Otwarcie XLIV 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. 11:00  otworzyła posiedzenie XLIV Sesji Rady Miejskiej, powitała wszystkich 

zebranych. 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. 

 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad Sesji. 

 

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


Za przyjęciem porządku obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku głosowało 

20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

 

Pkt.3. 

Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji z dnia  17.07.2018r. 
/projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIB bip . gminaklobuck.pl   
 

Za przyjęciem protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 17.07.2018r 

głosowało 17 radnych, 1 radny głosował przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Protokół został przyjęty. 

 

 

Pkt. 4. 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 417/XL/2018 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatu Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

 

Burmistrz Kłobucka J.Zakrzewski - omówił projekt uchwały. 

 

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

Janusz Soluch  stwierdził, że komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały . 

/Za – głosowało 11 osób,      przeciwnych – 1 osoba,    wstrzymały się – 2 osoby/ 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej J. Batóg poprosił radnych o przedstawienie swoich uwag 

i zapytań. 

 

Według kolejności głos zabrali: 

Radny  W.Dominik   

Burmistrz J. Zakrzewski 

Radny  W.Dominik   

Burmistrz J. Zakrzewski 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 417/XL/2018 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatu Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck  głosowało  15 radnych , 2 

radnych było przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. 

 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 450/XLIV/2018 z dnia 11.09.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

 

 



Pkt. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 418/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck 

 

Burmistrz Kłobucka J.Zakrzewski -  omówił projekt uchwały. 

 

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

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

/za głosowało 13 osób, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu/. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały   Nr 418/XL/2018 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  Powiatowi  Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck  wraz  ze  zgłoszoną  

autopoprawką  głosowało 16 radnych,   przeciwna  była   1 osoba, 2 osoby wstrzymały się 

od   głosu. 

 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 451/XLIV/2018 z dnia 11.09.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

Pkt. 6. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 

przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji w wysokości 145.610 zł. 

 

Burmistrz Kłobucka J.Zakrzewski -  omówił projekt uchwały. 

 

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

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

/za głosowało 13 osób, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu/. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o przedstawienie 

swoich uwag i zapytań. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

  

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 



Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck głosowało 19 radnych,   przeciwnych  nie było, 

1 osoba  wstrzymała się od   głosu. 

 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 452/XLIV/2018 z dnia 11.09.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

Pkt 7. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiem przez 

Gminę Kłobuck   

 

Burmistrz Kłobucka J.Zakrzewski -  omówił projekt uchwały. 

 

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

J. Soluch powiedział, że komisja   jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

wraz z wniesioną  autopoprawką. 

  

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 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kłobuckiem przez Gminę Kłobuck  wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 20 

radnych, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było. 

 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 453/XLIV/2018 z dnia 11.09.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

 

Pkt 8. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na  2018 rok 

 

Skarbnik K.Jagusiak – omówiła projekt uchwały. 

 

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

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

wniesionymi  autopoprawkami. 

/Za głosowało 8 radnych, przeciwnych – 2 osoby, wstrzymały się od głosowania – 3 

osoby/. 



Skarbnik K.Jagusiak – zgłosiła jeszcze jedną autopoprawkę  /wniosek Sołectwa Kopiec/. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o zabranie w tym 

punkcie głosu. 

 

Według kolejności głos zabrali: 

 

Radny W. Dominik  poprosił o odpowiedź pisemną, jakie  realnie kwoty w tej chwili 

zostały wydane na promocję jednostki samorządu terytorialnego, jak to się bilansuje w 

stosunku do tych założonych w grudniu 2017 roku 142.000 zł. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski 

Skarbnik K.Jagusiak 

Radny W. Dominik 

Burmistrz J. Zakrzewski 

 

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

głosowało 15 radnych, 1 osoba była  przeciwna,  4 osoby  wstrzymały się od głosowania. 

 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 454/XLIV/2018 z dnia 11.09.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt 9.   

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z  dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – omówiła projekt uchwały. 

 

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

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

/Za – głosowało 8 radnych, przeciwnmych głosów nie było, 4 osoby wstrzymały się od 

głosowania/. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o zabranie w tym 

punkcie głosu. 

 

Według kolejności głos zabrali: 

 

Radny W. Dominik 

Burmistrz J. Zakrzewski 

Radny W. Dominik 

Burmistrz J. Zakrzewski 

Radny A.Tokarz 



Burmistrz J. Zakrzewski 

Radny A.Tokarz 

Burmistrz J. Zakrzewski 

Radny A.Tokarz 

Radny A.Nowak 

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 16 radnych, głosów 

przeciwnych nie było,  3 osoby  wstrzymały się od głosowania. 

 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 455/XLIV/2018 z dnia 11.09.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt 10. 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach  do 

rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w 

wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

Sekretarz M.Kasprzak – omówiła projekt uchwały. 

 

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

J. Soluch powiedział, że komisja  jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o  pytania w tym 

punkcie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych zapytań. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 

wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  głosowało  20 

radnych, głosów przeciwnych   i  wstrzymujących się nie było. 

 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 456/XLIV/2018 z dnia 11.09.2018r. 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt 11 

Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska poprosiła radnych o zabranie głosu w tym 

punkcie. 



 

Radna E.Kotkowska – zwróciła  uwagę, że  do  tej  pory  nie  otrzymała  odpowiedzi  na 

złożony wniosek formalny dotyczący  poczynionych wydatków, nakładów w tej kadencji 

na poszczególne sołectwa, osiedla, jaka kwota budżetu była skierowana  na poszczególne 

jednostki pomocnicze. Czy można się jeszcze spodziewać takiej  pisemnej  odpowiedzi dla 

wszystkich radnych. 

 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski –  odpowiedź  zostanie  przygotowana. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – są  opracowywane  sukcesywnie  inwestycje  za okres  4 lat na 

sołectwa. Z uwagi na to, że czas jaki jest przeznaczony na opracowanie takich wniosków 

jest dość długi, to też trzeba jeszcze trochę poczekać. Jest to robione jako praca dodatkowa. 

Nie za bardzo widzi podziału inwestycji na osiedla, bo są inwestycje takie, jak np. ścieżka 

rowerowa  gdzie   wymagało  by to  analizy całego  projektu  i  przypisywania do danego 

osiedla. Jest to temat  trudny. 

Jeśli  chodzi  o  sołectwa, to Burmistrz  obecnie  uczestniczy w zebraniach  sołeckich   i  za 

każdym razem  dysponuje  informacją, co zostało  zrobione w okresie  4-letnim, ale tylko z 

inwestycji , czyli   nie obejmuje to  zadań  wykonanych  przez Zarząd  Dróg i innych 

wydatków bieżacych, które nie są imiennie zawarte w budżecie. 

Nie  potrafi powiedzieć, kiedy sprawa podziału na osiedla zostanie skończona, bo jest to 

sprawa bardzo trudna. 

W chwili obecnej przygotowywana  jest na bieżąco informacja  dotycząca sołectw. 

 

Radna E.Kotkowska – rozumie, że  w ciągu najbliższych 2 miesięcy   może  być  trudność  

z uzyskaniem  odpowiedzi.  Można ewentualnie tą odpowiedź  podzielić , jeżeli jest to 

możliwe.   Te inwestycje, które dotyczą  miasta i są realizowane na kilku osiedlach można 

wyodrębnić jako odrębny punkt inwestycji, które były robione na terenie gminy a nie na 

terenie konkretnego osiedla. Uważa, że jest to do zrobienia. 

Dobrze byłoby, aby radni mogli uzyskać  taką  odpowiedź jeszcze w tej kadencji. 

 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski – otrzymuje  syntetyczne dane na każde zebranie 

sołeckie z Wydziału Finansowego. Po zakończeniu wszystkich spotkań  może przekazać  

kopie tych informacji . Pokaże to, co jest robione na danym sołectwie z wyszczególnieniem  

nawet tych najdrobniejszych działań.   Można  ewentualnie wskazać  jakie  inwestycje  są 

prowadzone w mieście, wtedy będzie pełny obraz  i  można je  wówczas przypisać do 

swojego osiedla. Są inwestycje, które  służą wszystkim, np. targowisko  służy całej gminie  

i jak je zakwalifikować. Podobnie tak jak szkoła. Tak więc  te inwestycje  trudno 

sklasyfikować. 

Zebrań nie zostało już tak dużo.  Analizy otrzymuje przed zebraniami sukcesywnie. Po 

zakończeniu zebrań wszystko zostanie zebrane razem, spakowane i przekazane radnym w 

ogólnym pakiecie. 

Uważa, że jest to też korzystne, żeby pokazać co się   dzieje  w  innych  osiedlach czy 

sołectwach, w których nie mieszkamy,  jakie  są realizowane inwestycje.  Przekaże również 

dokument, który został przygotowany   przez Wydział  Inwestycji  mówiący,   że  w 



okresie tej kadencji  złożono  wniosków na 29 milionów zł. Są czynione starania o 

wszystkie środki jakie się pokazują  na różnego rodzaju zadania. 

 

Radny A.Tokarz – złożył   formalny  wniosek, ale  uważa  że taki wniosek powinna złożyć 

cała Rada  o zobowiązanie  Burmistrza   do opracowania  informacji  dot. poniesionych 

wydatków  na poszczególne  osiedla  i  sołectwa. To Rada powinna sobie wyraźnie 

zażyczyć  gremialnie  takiej  informacji. Choćby za tydzień czy dwa tygodnie. 

 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski – nie  ma  znaczenia,  czy wniosek składa jeden 

radny czy całe gremium , w momencie zakończenia zebrań taka informacja zostanie   

przekazana wszystkim radnym.  Poprosił jednak o zrozumienie dla pracowników i danie 

czasu na opracowanie takiej informacji, gdyż wymaga  ona  odszukania wszystkich 

materiałów  z  poprzednich lat. Obiecał, że jak zakończą się  zebrania wiejskie  wtedy  

będzie  cały  pakiet  wydatków wiejskich, a  jednocześnie  w międzyczasie  będą  

przygotowywane wydatki  na  miasto. Wniosek można złożyć, ale nie obiecuje jednak, że 

będzie to za 2 dni czy 2 tygodnie. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – popiera ten wniosek. Burmistrz  przedstawia 

inwestycje  na wsi, a  inwestycje  w  mieście  na  kiedy zostaną  przygotowane. Radni nie 

będą mieli  żadnego  odniesienia. 

 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski –  wyjaśnił, że   w ciągu 2 tygodni zakończą się   

zebrania czyli będzie cały  pakiet  wydatków wiejskich, a  w  międzyczasie  będą  

przygotowywane wydatki  na  miasto  i   w ciągu 2 tygodni zostanie przygotowany cały 

pakiet  wydatków na  miasto  i  wieś  (minimum 20 dni). 

 

Radna D.Kasprzyk – jak wygląda realizacja wniosków z dofinansowaniem Urzędu 

Marszałkowskiego z udziałem środków finansowych sołectw (umowy zostały podpisane, 

co z realizacją). 

 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski – wyjaśnił, że w tej chwili w przypadkach takich  

jak  Sołectwo  Smugi , Lgota czy Kamyk jest problem z realizacją na zasadzie 

wykonawstwa czyli  montażu urządzeń, które są  tam zapisane. Nikt się nie zgłosił do 

przetargu na wszystkie zadania, które są w ramach tego programu. Trzeba  indywidualnie  

szukać wykonawcy  z uwagi na  pilne terminy. 

 

Radny M.Strzelczyk  przypomniał, że w ubiegłym roku rozmawiał z Burmistrzem nt. 

frezu  i destruktu  na  ul. Żabią, Wodną  i  końcówkę ul. Krętej. Przyszła  jesień  i okazało 

się, że nie  można było  tego zrealizować, bo było już za późno, dni były chłodne itd. 

Natomiast   od wiosny tego roku pyta Dyrektora K.Chamarowskiego, który zapewnia że 

będzie destrukt. Natomiast nadchodzi następna jesień  i  nic się nie zadziało. Zaznaczył, że 

chodzi o wykorzystanie funduszu sołeckiego z ubiegłego i obecnego roku. Nie chodzi o 

łatanie  dziur, tylko  o  położenie  nakładki. 

 



Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski – kwota funduszu sołeckiego wynosi ok.13.000 zł. 

Nakładki  za  taką  kwotę  nie  da  się  zrobić. Koszt  nakładki  to  kwota  ok. 130.000 zł. 

Jeżeli mowa jest o  zakupie frezu   i  zabudowania go w tej formie, to można powiedzieć, 

że jest to do zrealizowania jeszcze w tym miesiącu. Natomiast Radny oczekuje remontu 

finalnego takiego jak jest robione w tej chwili np. na ul. Gwiezdnej  za taką kwotę. 

Sam  zakup  frezu  to  50 zł / tonę, a  do tego  nie  ma  go  gdzie kupić  (poprzednia cena  to 

35 zł / tonę). To co się udaje zakupić, to są realizowane  krok po  kroku  fundusze  sołeckie. 

Kupuje się  frez  i zabudowywuje się go właśnie za fundusze sołeckie. Na pewno frez 

zostanie zakupiony i zabudowany i  jeszcze dołożone  zostaną środki. Fundusz zostanie  

wykorzystany   w odpowiednim czasie. 

 

Radny M.Strzelczyk -  przypomniał, że Burmistrz był na spotkaniu sołeckim w Zakrzewie 

i Rybnej  w ubiegłym roku  i doskonale wiedział o co im chodzi. Chodziło tylko  o 

położenie  frezu  na grubości  2-4 cm, nie jest to  nakładka tylko przysypanie jakąś 

nawierzchnią. Jest przekonany, że  jednym składem można zrobić ok. 50-70 m drogi . Do 

końca ul. Żabiej do zakrętu w kierunku Rybnej  starczyłoby  ok. 6 naczep  i  wówczas 

droga  byłaby w miarę przejezdna. 

  

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski – wyjaśnił, że są ogromne problemy z zakupem 

frezu. To co Radny mówi, to własnie ma na uwadze. Nie nazywamy  tego nakładką. 

Postara się  aby  zakupić  frez  jeszcze we wrześniu i go zabudować, nie  w październiku  

czy w listopadzie. Frez nie jest składowany, tylko od razu zabudowywany. 

 

Radny W.Dominik  -  nawiązał  do   wniosku  Radnej E.Kotkowskiej. Był to wniosek o 

informację publiczną  i gmina jest związana terminami wynikającymi z ustawy o dostępie 

do informacji  publicznej. Rozumie ogrom pracy, ale ustawa  w  jakiś  sposób graniczne 

terminy  określa. 

 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski – wyjaśnił, że chce dać radnym rzetelną informację, 

a jest to informacja przetworzona. Był wniosek, ale żeby ta informacja była pełna, to 

wymaga   mnóstwa czasu na jej przygotowanie. Można było jedynie prosić o wydłużenie 

terminu uzyskania informacji  gdyż wymaga to dłuższego okresu na przygotowanie. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – rozmawiała z Radną i wyjaśniła, że będzie to wymagało  dłuższego 

czasu. Nawet jak jest informacja i jest to informacja złożona,   wymaga  to przełożenia tych 

4 lat inwestycji, to też są określone terminy, maksymalnie do 60 dni. Poinformowała ustnie 

Radną E.Kotkowską . 

 

Radny A.Nowak -  poprosił  P.Skarbnik  żeby  w przyszłości nie  dawać  uchwał   

inwestycyjnych  w tym ogólnym pakiecie  zmian. Miał wielokrotnie  dylemat  z 

głosowaniem. Uważa, że możnaby wypracować  jakąś  metodę, aby oddzielić inwestycje 

od innych  zmian. 

Zadał pytanie odnośnie budynku przy ul. Harcerskiej, jakie są zamiary wobec tego 

budynku. 



Uważa, że nadaje się on  jedynie tylko  do całkowitego usunięcia i budowy od podstaw. 

Poprosił o informację, co się w tej chwili dzieje na Strzelnicy, bo przeznaczona jest kwota 

12.900 zł na obsługę. 

 

Burmistrz Kłobucka J.Zakrzewski – wyjaśnił, że tradycja uchwał budżetowych  

szczególnie finansowych  jest tak praktykowana od bardzo wielu lat. Trudno każdy zapis 

budżetowy  wprowadzać osobną uchwałą . Radni mają możliwość wprowadzania 

poprawek do tych uchwał. 

Co do kwestii budynku przy ul. Harcerskiej . Jest to jedno zadanie  CIS i CUS, jedno 

dofinansowanie   i  jeden program. Zaprosił Radnego do obejrzenia wizualizacji tego 

budynku, jak będzie wyglądał  po remoncie. 

Po rozebraniu części konstrukcyjnej okazało się, że trzeba zmienić trochę projekt i 

dopasować do  sytuacji bieżącej. Projekt został zmieniony  i  przesłany wykonawcy. 

Ostatnio wykonawca dostał pismo o kontynułowaniu prac, więc wszystko   jest już po 

jego  stronie. Że jest to przebudowa i rozbudowa, to  nie może być to  rozebrane  w całości, 

bo nie otrzymalibyśmy dofinansowania. To dotyczy również Strzelnicy. 

Wiadomym jest czym ma się CUS zajmować i kto będzie to prowadził i wiadomo też, że 

część kosztów jest dofinansowywana  z zewnątrz, prawie w  90%. 

CIS jest również bardzo ważne, bo ten budynek przy ul. Harcerskiej jest jednym z 

elementów  tej infrastruktury, ale część działań  będzie się odbywało własnie na Strzelnicy 

(CUS). 

Natomiast kwota 12.900 zł  będą to wstępne koszty z budżetu gminy na  utrzymanie 

budynku i funkcjonowanie. 

 

Radny A.Tokarz  uważa, że  występy  naszych rodzimych artystów, to  jest  niewątpliwie 

bardzo  dobra  promocja gminy. Jest Zespół  Pieśni i Tańca Ziemii Kłobuckiej , mieli 

zaproszenie na imprezę do Koszęcina, było uzgodnione że dostaną przewóz , ale stało się 

inaczej, musieli skorzystać z własnych środków lokomocji. 

Wiadomo, że przekazano ze środków gminnych 1.000 zł na Festiwal Blues  nad Okszą, 

uważa  że jest to zbyt mała kwota na tak wielką imprezę. 

Poprosił o wyjaśnienie   sytuacji  dot. braku przewozu do Koszęcina. 

 

Burmistrz Kłobucka J.Zakrzewski – wyjaśnił, że obowiązują nas pewne przepisy. Wyjazd 

był zorganizowany,  ale  była  informacja, że z uwagi na małą ilość osób, rodzice 

zabezpieczą ten dojazd we własnym zakresie. Uważa, że informacje o planowanym 

wyjeździe były dużo wcześniej  i  dobrze byłoby  też to sformalizować  tj. wystąpić z 

pismem, określić ilość dzieci, ubezpieczyć ten wyjazd, bo kto będzie odpowiadał za 

wyjazd gimbusa szkolnego, który pali 30 l ropy/100km aby przewieźć gimbusem o 

pojemności 48  osób 12 osób. Proponowano, aby załatwić  Buesa i gmina by to pokryła. 

Jeśli Dyrektor   MOK organizuje jakiś  wyjazd Kapeli u  Andrzeja , Orkiestry dętej  , czy 

Zespołu Ziemia Kłobucka , jest przygotowywany wcześniej , wówczas sklada  się 

formalne pismo do Dyrektora CEA, który  konsultuje to z Burmistrzem, który podejmuje 

decyzję.  Wtedy ma to sformalizowany sens. 

Wcześniej  Burmistrz sygnalizował, że w okresie wakacyjnym  będzie chciał ograniczyć 



użytkowanie samochodu szkolnego , z uwagi na to że kierowcy mają mnóstwo 

nadgodzin. Natomiast jadąc w niedzielę  gdy ma okres urlopowy, musimy mu tą dniówkę 

zapłacić. Więc jest to kolejny problem. 

Odnośnie Bluesa nad Okszą , nie zauważył żadnej informacji nt. że gmina cokolwiek 

dofinansowuje . 

 

Radny J.Kulej  zapytał czy nie moglibyśmy skorzystać z dofinansowania z Programu 

P.Morawieckiego  na  remont  mostu, który  czeka  nas  w przyszłości w połączeniu 

drogowym ul.Sienkiewicza z ul. Zakrzewską. Słyszał, że wnioski można nadal składać. 

 

Burmistrz Kłobucka J.Zakrzewski – wyjaśnił, że program jest ogłoszony, z tym że dotyczy 

cieków większych  rzek. Nie ma jeszcze gotowej dokumentacj, ale projekt  w zasadzie  jest   

na ukończeniu. Jest to jeden z powodów dla którego nie ma możliwości  składania tego 

wniosku. Trzeba również  udokumentować, że jest to ważna arteria komunikacyjna. 

 

Radny J.Puchała  - Zespół Kłobucczanie również promuje miasto  i nigdy nie mieli 

kłopotów z organizacją  wyjazdów, ale  wcześniej  był  składany wniosek o transport. 

Nikt nigdy nie odmówił  załatwienia środka  transportu. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – w związku z  remontem targowiska miejskiego, 

niedawno oddano pierwszą jego część do użytku. Zwróciła uwagę, że po obydwu 

stronach są schody, przy których nie ma poręczy. Mieszkańcy, osoby  starsze   i  mniej 

sprawne  zgłaszają  że nie da się zejść z tych schodów z uwagi na to, że jest niebezpiecznie. 

Poprosiła, aby dla bezpieczeństwa  zamontować przynajmniej z jednej strony  poręcze. 

Również skarpy nie zostały zabezpieczone. 

 

Burmistrz Kłobucka J.Zakrzewski – nie było to uwzględniuone w projekcie, ale były 

rozmowy przy okazji odbioru zadania. Poręcze na pewno zostaną zamontowane  w 

najbliższym czasie. Poprawiona będzie również skarpa, która zostanie 

zabezpieczona.Pozostały również prace pielęgnacyjne, nie została też posiana trawa z 

uwagi na zbyt wysoką temperaturę w momencie odbioru. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska  poinformowała o następujących sprawach: 

 

- przypomniała  o  obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed 

końcem kadencji tj. wg. stanu  na dzień 16 września 2018r. 

Przychody i dochody obejmują okres od 1 stycznia 2018r.  do 16 września 2018r., 

 

- poinformowała, że na sesji w dniu 18 września br. jest planowane zrobienie wspólnego 

zdjęcia pamiątkowego na koniec VII kadencji, 

  

- poinformowała, że planowana jest ostatnia sesja na zakończenie kadencji w dniu 

9 października 2018r. (wtorek), 

 



- wpłynęła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Nadzoru 

Prawnego decyzja dot. umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego w dniu 19 maja 

2018 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 424/XL/2018 Rady 

Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck. 

 

- w dniu 23 lipca 2018r. wpłynęła petycja  w sprawie sprzeciwu mieszkańców na uchwałę 

z 26.06.2018r. zakazującą działalności w godzinach nocnych sklepu monopolowego 

SETECZKA. W załączeniu  8 kartek podpisów (720 ). 

Sprawa nie będzie rozpatrywana. Odłożona zostanie  a/a  z uwagi na to, że pismo  to  nie 

spełnia  wymogów art. 7 ust. 1  ustawy o petycjach , która  mówi, że : 

"Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 

pozostawia się ją bez rozpatrzenia." 

 

art. 4 ust. 2 : 

"2.Petycja powinna zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest 

grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz 

osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 

2) wskazanie  miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz 

adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w 

petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;" 

 

 

- poinformowała, że w dniu   04.09.2018r. wpłynęła  do U.M. skarga  z  dnia 01.09.2018r.  

złożona przez Pana w sprawie  naprawy ul. Topolowej  w  Kłobucku  - OR.1510.1.04.2018. 

 

Rada  Miejska  zdecydowała, że  skargę  rozpatrzy  Komisja  Zagospodarowania 

Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. 

 

 

- poinformowała, że  w dniu 23 lipca 2018r. wpłynęło  do U.M. wezwanie  do usunięcia 

naruszenia prawa poprzez  uchylenie uchwały nr 443/XLII/2018 Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dnia  26  czerwca 2018r.  w sprawie  ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Rada  Miejska  zdecydowała, że  wezwanie rozpatrzy Komisja Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska. 

 

 

- poinformowła, że w dniu  17 lipca 2018r. wpłynęła do U.M. skarga  na  Dyrektora 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie - OR.1510.1.002.2018 

Skarga została przekazana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w 

Częstochowie. 



Rada  Miejska  zdecydowała, że  skargę  rozpatrzy  Komisja Edukacji Publicznej, 

Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystki. 

 

 

- poinformowała, że w dniu 26.07.2018   wpłynęła do U.M. skarga  na  Burmistrza 

Kłobucka przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  - 

OR.1510.1.03.2018 

Rada  Miejska  zdecydowała, że  skargę  rozpatrzy  Komisja Edukacji Publicznej, 

Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystki. 

 

  

Pkt. 12. 

Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej G. Gosławska o godzinie  13:30  zamknęła obrady XLIV 

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Kowalik Danuta 

 


