
                                                                                                              Kłobuck, dnia 09.12.2020r.

RM. 0012.5. 014. 2020  
                                                             Protokół Nr  14/2020
                                                                 z posiedzenia
                                                 Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji
                                                                      odbytej  
                                                   w  dniu 09 grudnia 2020r.
     
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie  posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  Nr 13/2020  z  dnia  28.10.2020r.  
/projekt  protokołu  zostały   zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego   w  Kłobucku  w  BIP  
bip.gminaklobuck.pl/

4. Rozpatrzenie pisma z dnia 8.10.2020 mieszkańca Kłobucka odnośnie braku odpowiedzi 
Burmistrza Kłobucka w sprawie przesłania zamówienia na przewozy pasażerskie w 
transporcie kolejowym tj. połączenia do Częstochowy przez Herby i do Katowic przez 
Tarnowskie Góry do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
5. Rozpatrzenie pisma z dnia 19.10.2020 r., data wpływu 20.10.2020 r. ozn. 
OR.1510.1.003.2020 r. ws. rozlewiska wody na działce ozn. Nr 1053 / 6 obręb Libidza w 
skutek budowy ronda i  chodnika przy Centrum Logistycznym w Libidzy.
6.  Kontynuacja rozpatrzenia pism Spółki Wodnej w Białej w nawiązaniu do pisma z dnia 
13.10.2020 r. ozn. OR.1510.1.002.2020
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Ad.1. 
Otwarcie  posiedzenia i stwierdzenie kworum.

        W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny A. Tokarz udział wzięli członkowie 
Komisji w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący  A. Tokarz o godz.12;00 w trybie on-line na platformie ZOOM otworzył 
posiedzenie komisji, powitał członków Komisji. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności i 
stanem faktycznym jest kworum zatem obrady są prawomocne.

Ad.2. 
Zatwierdzenie  porządku  obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez aklamacje  

Ad.3. 
Przyjęcie  protokołu  Nr 13/2020  z  dnia  28.10.2020r.  
Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie wnieśli uwag do w/w protokołu. 
Protokół został przyjęty.



Ad.4. 
Rozpatrzenie pisma z dnia 8.10.2020 mieszkańca Kłobucka odnośnie braku odpowiedzi Burmistrza 
Kłobucka w sprawie przesłania zamówienia na przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym tj. 
połączenia do Częstochowy przez Herby i do Katowic przez Tarnowskie Góry do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz przypomniał, że w tej sprawie wystąpił o wykonanie  
opinii prawnej w zakresie prawidłowej kwalifikacji pisma z dnia 8.10.2020r . Z wykonanej 
opinii z zapisu Rozdziału VII Wyniki końcowe wynika, że datowane na dzień 8.10.2020r 
pismo mieszkańca Kłobucka stanowi petycję w zakresie, w którym zmierza do przesłania 
tzw. zamówienia na przewozy pasażerskie" do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast z 
przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z adresatem pisma wynika, że adresat pisma 
nosi się z zamiarem wycofania wszystkie swoich roszczeń o charakterze wnioskowo 
skargowym poza petycją  zmierzającą do przesłania tzw. „zamówienia na przewozy 
pasażerskie w transporcie kolejowym tj. połączenia do Częstochowy przez Herby i do 
Katowic przez Tarnowskie Góry do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Zapytał, czy adresat pisma  wycofuje wszystkie swoje roszczenia o charakterze 
wnioskowo-skargowym zawarte w piśmie z dnia 08.10.2020r. poza petycją zmierzająca do 
przesłania tzw. „zamówienia na przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym tj. 
połączenia do Częstochowy przez Herby i do Katowic przez Tarnowskie Góry do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.”  

Mieszkaniec Kłobucka potwierdził wycofanie roszczeń o charakterze wnioskowo- 
skargowym.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poddał pod głosowanie zakwalifikowanie pisma jako 
petycję w części zmierzającej do przesłania tzw. „zamówienia na przewozy pasażerskie w 
transporcie kolejowym tj. połączenia do Częstochowy przez Herby i do Katowic przez 
Tarnowskie Góry do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Za uznaniem pisma w części tzw. „ zamówienia na przewozy pasażerskie  w transporcie 
kolejowym tj. połączenia do Częstochowy przez Herby i do Katowic przez Tarnowskie 
Góry do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 głosowało 10  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było/, 
Lista z przeprowadzonego głosowania w załączeniu pod protokołem.
 
Pismo w wyodrębnionej części zostało uznane jako Petycja. 

Mieszkaniec Kłobucka  przypomniał, że w 2012 roku PKP zaprzestały świadczenia usług 
pasażerskich w transporcie kolejowym, co spowodowało, że Kłobuck stał się miastem  
pozbawionym komunikacji zbiorowej.  Mieszkańcy zdani zostali do korzystania z usług 
prywatnych przewoźników. Niemniej jednak jest to za mało, gdyż Kłobuck jest miastem 
rozwijającym się, a w przyszłości mieszkańcy będą pozbawieni komunikacji zbiorowej z 
pozostałą częścią Polski. Ponadto gdy wejdzie elektromobilny system (pojazdy 



elektryczne) wielu przewoźników prywatnych wycofa się z prowadzonej działalności. 
Dlatego też w swym piśmie poruszył sprawę podjęcia rozmów z MPK, której komunikacja
jest pewniejsza niż przewozy komercyjne. Przytoczył przykład zawartego porozumienia 
na przewozy autobusowe przez  Gminy Mykanów.
Zwrócił uwagę, że w systemie zbiorowego transportu kolejowego działają dwie 
organizacje tj. PKP Śląskie i PKP Intercity. To, że przez  PKP intercity została wyrażona 
zgoda ona nie rozwiąże problemu gdyż PKP intercity nie będzie budowało infrastruktury 
(dworca i peronów) wszystko zależy od Marszałka Województwa Śląskiego. W tym 
przypadku Burmistrz powinien przesłać zamówienie na przewozy pasażerskie do 
Marszałka Województwa Śląskiego w celu podjęcia próby ujęcia Gminy Kłobuck na liście 
zamówień. 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że na przywróceniu przewozu pasażerskiego w 
transporcie kolejowym zależy również Wójtowi Gminie Wręczyca  Miedźno dlatego też 
została podjęta uchwała wraz z apelem, która została przesłana do władz, które mają 
jakiekolwiek  wpływ na podjęcie działań zmierzających do przywrócenia przewozu 
pasażerskiego w transporcie kolejowym. Przyznał, że każda spółka PKP odpowiada za coś
innego. Przypomniał, że przez  Gmina Kłobucka była rozważała możliwość przejęcia 
Dworca kolejowego niemniej jednak działania związane z przejęciem Dworca zostały 
zablokowane z uwagi, że PKP jest spółką prawa handlowego i nie ma możliwość 
przekazywania czegoś za darmo. Niemniej jednak przy remoncie trakcji wspólnie ze 
Starosta i Wójtami Wręczycy i Miedźna udało się zmienić projektowanie aby istniała 
możliwość odtworzenia peronów w kwestii przywrócenia przewozu pasażerskiego w 
transporcie kolejowym. Osobiście nie widzi żadnych przeszkód aby wystąpił z apelem o 
pisanie na listę kolej Plus, ale decyzja o przewróceniu przewozu pasażerskiego będzie 
zależało od władz wojewódzkich i PKP.   
W kwestii przywrócenia przewozu przez MPK odpowiedział, że w tym temacie były 
podejmowane rozmowy w celu przywrócenia kursu autobusowego Nr 64 i 50. Z 
przeprowadzonej analizy wynikało, że koszt rocznych kursów wyniósł 1.500.000,00zł 
minus wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów, których nie znamy, więc podpisanie 
umowy było ryzykiem i nie wiemy czy dałoby oczekiwany efekt.  
W odniesieniu do zawartego porozumienia Gminy Mykanów odpowiedział, że w 
zawartym porozumieniu chodziło o przedłużenie istniejącej linii autobusowej o kilka 
przystanków 

Przewodniczący Komisji A. Tokarz zapytał, czy Burmistrz deklaruje przesłanie 
zamówienia na przywrócenia ruchu pasażerskiego w transporcie kolejowym tj. połączenia
do Częstochowy przez Herby i do Katowic przez Tarnowskie Góry do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Burmistrz J. Zakrzewski potwierdził przesłanie zamówienia.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poddał pod głosowanie zasadność petycji w sprawie  
przesłania tzw. „zamówienia na przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym tj. 



połączenia do Częstochowy przez Herby i do Katowic przez Tarnowskie Góry do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Za zasadnością petycji głosowało 11 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
nie było. 
Lista z przeprowadzonego głosowania w załączeniu pod protokołem.

Ad.5. 
Rozpatrzenie pisma z dnia 19.10.2020 r., data wpływu 20.10.2020 r. ozn. OR.1510.1.003.2020 r. 
ws. rozlewiska wody na działce ozn. Nr 1053/6 obręb Libidza w skutek budowy ronda i   chodnika 
przy Centrum Logistycznym w Libidzy.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poinformował, że w treści złożonej skargi zarzuty w 
oparciu o konkretne przepisy prawne zostały wyszczególnione w 6 punktach.  
Zaproponował rozważenie możliwości oddzielnego głosowania każdego zarzutu 
podnoszonego w skardze

Radna D. Gosławska uważa,  przed przystąpieniem do rozpatrzenia skargi powinna być 
przygotowana opinia prawna na podstawie kompletnej dokumentacji, która byłaby 
podstawą do szerszej dyskusji. Wykonanie takiej opinii może być zlecone niezależnemu 
radcy prawnemu.  

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że nie widzi potrzeby zlecenia opracowania opinii
prawnej niezależnemu radcy, skoro mamy w urzędzie zatrudnionych radców.  

Przewodniczący Komisji A. Tokarz zapytał, czy Burmistrz zadeklaruje wykonanie 
kompletnej analizy pisma (skargi) do połowy stycznia 2022 roku 

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poinformował, że za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady Miejskie w Kłobucku zwróci się o przekazanie Radcy Prawnemu 
pisma z dnia 19.10.2020 r., data wpływu 20.10.2020 r. ozn. OR.1510.1.003.2020 r. ws. 
rozlewiska wody na działce ozn. Nr 1053/6 obręb Libidza w skutek budowy ronda i 
chodnika przy Centrum Logistycznym w Libidzy celem sporządzenia pełnej opinii 
prawnej na podstawie kompletnej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej sprawy. 

Ad.6.  
Kontynuacja rozpatrzenia pism Spółki Wodnej w Białej w nawiązaniu do pisma z dnia 13.10.2020 
r. ozn. OR.1510.1.002.2020

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poinformował, że za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej zwrócił się do Radcy Prawnego o sporządzenie 
suplementu do opini prawnej w oparciu o pisma datowane od 2.06.2018 r do 13.10.2020 r. 
( kopia wniosku w załączeniu pod protokołem) 



Ad.7. 
Sprawy różne.

Przewodniczący komisji A. Tokarz zwrócił uwagę, że  Przewodniczący Rady Miejskiej nie
ma prawa do ograniczania na posiedzeniu sesji swobody wypowiedzi Przewodniczącemu 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji, kiedy przedstawia opinie komisji.

Ad.8. 
Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Wobec zrealizowania  porządku  posiedzenia, Przewodniczący Komisji Skarg,  Wniosków 
i  Petycji  A. Tokarz o godz.13:05 zamknął  posiedzenie.   

       Przewodniczący:   Aleksander  Tokarz                        
      Protokołowała:      Mariola Wrona



  Lista obecności
                         na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
                                              odbytej w dniu 09.12.2020r.

 

Lp. Nazwisko i imię funkcja    Podpis

1 Tokarz Aleksander Przewodniczący komisji obecny

2 Trzepizur Dominika Wiceprzewodnicząca komisji obecna

3 Parkitny Tomasz Członek obecny

4 Dobosz Grzegorz Członek obecny

5 Ziętal Barbara Członek obecna

6 Gosławska Danuta Członek obecna

7 Płusa Iwona Członek obecna

8 Koch Tadeusz Członek obecny

9 Wałęga Tomasz Członek obecny

10 Dominik Witold Członek obecny


