
Kłobuck, dnia 14.12.2020r.
 

RM.0012.4.020.2019

 Protokół Nr 20/2020 
z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej 

odbytej w dniu 14.12.2020 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek  posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
 2.  Zatwierdzenie porządku obrad.     
 3.  Zatwierdzenie  projektu  protokołu Nr 19 z dnia 22.09.2020r. 

       /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP 
         bip.gminaklobuck.pl /
 4. Omówienie przeprowadzonej kontroli kosztów związanych z gospodarką odpadami 

komunalnymi i stanu rozliczenia z mieszkańcami za 2019 r oraz za okres od 01.01.2020 
r do 30.09.2020 r.

 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Ad. 1.  
Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10
członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. 

Ad. 2.  
Zatwierdzenie  porządku  obrad.     
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 3.  
Zatwierdzenie  projekt  protokołu Nr 19 z dnia 22.09.2020r. 

  Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu
  22.09.2020r. 

Ad. 4. 
Omówienie przeprowadzonej kontroli kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i 
stanu rozliczenia z mieszkańcami za 2019 r oraz za okres od 01.01.2020 r do 30.09.2020 r.



Przewodniczący M. Cieśla poprosił przewodniczącą  zespołu kontrolnego o 
przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli

Radna A. Borowiecka Idziak Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego odczytała protokół z 
przeprowadzonej kontroli w zakresie kosztów związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi i stanu rozliczenia z mieszkańcami za 2019 r oraz za okres od 01.01.2020 r 
do 30.09.2020 r. 

Radny A. Tokarz poruszył następujące kwestie;
 - zapytał, czy przez zespół kontrolny została ustalona liczba mieszkańców, od których
  pobierane są opłaty za odbiór odpadów komunalnych i czy w opinii kierownika
  Wydziału GOR obecny system jest szczelny.
- poprosił o przypomnienie składowych wpływających na wysokość stawki  za odbiór 
  odpadów komunalnych. 

Radna A. Borowiecka Idziak Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego odpowiedziała, że 
został odnotowany spadek około 500 osób w porównaniu do stycznia roku 2019.  Na dzień
30.09.2020r  opłata za odbiór odpadów komunalnych zadeklarowana została  od:

– 17.241 osób,
–   1.871 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny,
–   3.521 osób posiadających kompostownik. 

W odniesieniu do szczelności systemu odpowiedziała, że w uzyskanej informacji od 
kierownika Wydział GOR wynika, że Wydział ma pełną  kontrole na szczelnością 
systemu. 

Radny A. Tokarz zapytał, czy została rozważana możliwość przeliczenia opłaty za 
przetwarzanie i odbiór odpadów komunalnych z osoby na m3 zużycia wody. 

Radny A. Koch w odniesieniu do przelicznika od m3 wody odpowiedział, że wszystko 
będzie zależało ceny wody.  W  miastach gdzie został wprowadzony przelicznik od m3 
wody zauważalny został znaczący spadek na zużyciu wody wobec czego zachodziła 
konieczność zaplanowania podwyżki ceny wody. Zwrócił uwagę, że w Częstochowie od 
nowego roku zostanie wprowadzony  przelicznik od zużycia wody dla  mieszkańców 
bloków, więc czas pokaże jakie to wpłynie na gospodarkę odpadami.   

Radny A. Tokarz  zwrócił uwagę, że nie ma możliwości 100% uszczelnienia żadnego 
systemu głównie chodziło szacunkowy przelicznik zużycia wody na jednego mieszkańca 
w celu przemnożenia go przez ilość mieszkańców.

Radny Przewodniczący Komisji M. Cieśla poddał pod głosowanie protokół z 
przeprowadzonej kontroli kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i 
stanu rozliczenia z mieszkańcami za 2019 r oraz za okres od 01.01.2020 r do 30.09.2020 r.



Komisja  przyjęła protokół z przeprowadzonej Kontroli  
/ za głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od głosu/.
/Lista z przeprowadzonego głosowania w załączeniu pod protokołem/ 

Ad 5. 
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił wstępne propozycję do planu pracy na 
rok 2021. Zaproponował przyjęcie planu pracy komisji w formie uchwały na kolejnym 
posiedzeniu komisji.  Poprosił o zglaszanie propozycji do planu pracy. 

Radny T. Koch zaproponował przeprowadzenie kontroli odnośnie realizacji wniosków i 
zaleceń wnoszonych przez Zespoły Kontrolne powołanych przez Komisję Rewizyjną. 

Radny A. Tokarz uważa że  realizacja wniosków pokontrolnych przez Burmistrza może 
podlegać również kontroli Komisji Rewizyjnej. Zwrócił uwagę, że również za przyczyną 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radzie nie zostały przedstawione wnioski z 
przeprowadzonych wcześniejszych kontroli. Natomiast brak przedstawienia Radzie 
wniosków pokontrolnych powoduje to, że pewne rzeczy nie są realizowane. Przytoczył 
przykład wniosku z przeprowadzonej kontroli odnośnie wykonania audytu w GOPS w 
Kłobucku  w celu dokonania oceny prawidłowości. 

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odpowiedział, że w formie uchwały od roku 2019 
zostaną przedstawione Radzie wszystkie wnioski i zalecenia pokontrolne.  

Ad. 6. 
Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla wobec zrealizowanego porządku  
posiedzenia o godz. 10;30 zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący: Mirosław Cieśla
Protokołowała; M. Wrona 



 LISTA OBECNOŚCI
                                 Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
                                                                w  dniu  14.12.2020r.

Lp. Nazwisko  i  imię Podpis 

1  Borowiecka-Idziak Angelika obecna

2  Cieśla Mirosław obecna

3  Dominik Witold obecna

4 Gosławska Danuta nieobecna

5
 
Koch Tadeusz
 

obecna

6  Parkitny Tomasz obecna

7  Płusa Iwona obecna

8 Tokarz  Aleksander obecna

9  Trzepizur Dominika obecna

10  Wałęga Tomasz obecna

11    Ziętal Barbara obecna


