
  Kłobuck, dnia 26.05.2021 r.

RM.0012.5.019.2021 

Protokół Nr 19/2021
z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytego

w dniu 26 maja 2021 r.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie projektu protokołu Nr 18/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytego w dniu 27.04.2021 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/

4. Ponowne  rozpatrzenie  pisma  Mieszkańca  Kłobucka  z  dnia  03.11.2020  r.  
ozn.  Nr  OR.1510.001.2021  na  działanie  Burmistrza  Kłobucka,  w  części  dotyczącej
wniosków: 
1) sporządzenia opinii dotyczącej zasadności stworzenia podmiotu gospodarczego, który

zająłby się wywozem odpadów komunalnych w Gminie Kłobuck;

2) przygotowania  analizy  dotyczącej  zmiany  metody  naliczania  stawki  za  odbiór  
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  w  Gminie  Kłobuck,  polegającej  
na naliczaniu opłaty od 1 m3 zużytej wody, a nie od osoby, jak dotychczas.

5. Sprawy różne. 
6. 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  wszystkich  uczestników  posiedzenia.  Oświadczył,  że  zgodnie  z  listą  obecności  i
stanem faktycznym jest kworum zatem obrady są prawomocne.

Ad. 2. 
Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3.
Przyjęcie projektu protokołu Nr18/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji odbytej w dniu 27.04.2021 r. /projekt protokołu został zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/



Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie wnieśli uwag do protokołu Nr 18 z dnia
27.04.2021 r. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. 
Ponowne  rozpatrzenie  pisma  Mieszkańca  Kłobucka  z  dnia  03.11.2020  r.  
ozn.  Nr  OR.1510.001.2021  na  działanie  Burmistrza  Kłobucka,  w  części
dotyczącej wniosków: 

1) sporządzenia opinii dotyczącej zasadności stworzenia podmiotu gospodarczego, który
zająłby się wywozem odpadów komunalnych w Gminie Kłobuck;

2) przygotowania  analizy  dotyczącej  zmiany  metody  naliczania  stawki  za  odbiór  
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  w  Gminie  Kłobuck,  polegającej  na
naliczaniu opłaty od 1 m3 zużytej wody, a nie od osoby, jak dotychczas.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poinformował, że konsultował sprawę z radcą prawnym,
który zajął stanowisko, iż Komisja ponownie powinna rozpatrzeć w/w wnioski.

Radny W. Dominik  poinformował, iż nie zgadza się z opinią radcy prawnego. Zaznaczył,  
że Komisja zajęła już stanowisko w tym temacie. Nadmienił, że nie ma nowych okoliczności
w sprawie, nie zmieniły się żadne elementy faktyczne ani prawne. Jego zdaniem, Komisja
powinna jedynie raz jeszcze przedłożyć radzie projekt uchwały,  tak aby dawał alternatywę
uznania wniosków za zasadne bądź za niezasadne.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poinformował, że to Komisja musi zdecydować co zrobić
z przedstawionym stanowiskiem przez radnego W. Dominika. Poprosił radnego W. Dominika
o sformułowanie wniosku.

Radny W. Dominik złożył wniosek formalny o nie głosowanie i nie dyskutowanie w sprawie
w/w wniosków. Nadmienił,  iż składa jedynie  wniosek  o zmianę projektu uchwały,  który
będzie przedłożony Radzie Miejskiej w Kłobucku. 

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poddał wniosek pod głosowanie.

Za głosowało 9  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Komisja podjęła decyzję, że nie będzie na nowo procedować w/w wniosków.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Przewodniczący  Komisji  A.  Tokarz  zapytał,  czy  radni  są  za  tym  aby  głosować  wnioski
łącznie.

Radny  W.  Dominik  uważa,  iż  mogłaby  być  jedna  uchwała  ale  wnioski  powinny  być
głosowane oddzielnie. Jego zdaniem niepotrzebne było to co stało się na sesji. Zaznaczył, iż
Burmistrz przekonał radnych, że wnioski są bezsensowne, po czym po odrzuceniu projektu
uchwały przez radę zadeklarował, że mimo wszystko opracuje takie opinie. Nie widzi sensu
takich działań.

Burmistrz  Kłobucka  Jerzy  Zakrzewski  przypomniał,  że  wniosek  Skarżącego  był
jednoznaczny tj. o utworzenie spółki oraz wprowadzenia opłaty od wody. Poinformował, iż
tak jak mówił wcześniej, jego zdaniem Komisja powinna zaopiniować bądź odrzucić wniosek
na  etapie  opiniowania  jako  Komisja  Skarg.  W  trakcie  posiedzenia  Komisji  za  zgodą



Wnioskodawcy  zmieniono  formułę  tego  wniosku,  iż  ma  być  to  analiza.  Zaznaczył,  iż
informował,  
że  niezależnie  od  decyzji  jaką  podejmie  Komisja,  zostanie  przeprowadzona  własna
wewnętrzna  analiza,  gdyż  zlecenie  opinii,  dotyczącej  zasadności  stworzenia  podmiotu
gospodarczego, który zająłby się wywozem odpadów komunalnych w Gminie Kłobuck firmie
specjalistycznej  
w obecnej chwili nie jest możliwe z przyczyn finansowych. W kwestii  dotyczącej  zmiany
metody  naliczania  stawki  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych
poinformował,  iż  gmina  może  wystąpić  o  dane  dotyczące  zużycia  wody  oraz  średniego
zużycia  wody  
na mieszkańca w Gminie Kłobuck do Związku Komunalnego. Na tej podstawie będzie można
przedstawić wyliczenie opłaty od 1m3 zużytej wody. Zaznaczył, iż biorąc pod uwagę opór  
i krytykę w gminach, w których została wprowadzona metoda naliczania stawki za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, polegająca na naliczaniu opłaty od 1 m3 zużytej
wody, ma poważne wątpliwości czy Gmina Kłobuck jest gotowa na wprowadzenie właśnie
takiego systemu. Podkreślił, że jest za uszczelnieniem systemu, w związku z tym pracownicy
wydziału  GOR przeprowadzają  kontrole.  Poinformował,  że  skutki  i  efekty  kontroli  będą
przedstawione do końca br.
Nadmienił,  że  tworząc  spółkę  przez  gminę,  należy  przeanalizować  kwestię  finansową,
organizacyjną i prawną. Zaznaczył, iż trzeba umiejętnie i dobrze zagospodarować publiczne
pieniądze  na  takie  zadanie.  Dodał,  że  należy  śledzić  sytuację  dotyczącą  gospodarki
śmieciowej  na  rynku.  Poinformował,  iż  Sobuczyna  zaproponowała,  aby wszystkie  gminy
podpisały  deklaracje  wożenia  do  nich  i  utworzenia  nowej  sieci  recyklingu  na  terenie
Subregionu Północnego. Wyjaśnił, iż spowoduje to zmianę planowania gospodarki na terenie
jednej, kilku gmin lub całego subregionu. 

Mieszkaniec Kłobucka  poinformował,  że uchwały,  które zostały podjęte w Częstochowie,
Warszawie,  Kołobrzegu  itd.  podjęte  zostały  z  jednego powodu,  aby wszyscy  mieszkańcy
płacili określone kwoty za wytwarzane śmieci. Podkreślił, iż określona liczba mieszkańców 
w Częstochowie tj. 30 0000 osób „wypisała się z systemu” składając fałszywe oświadczenia.
Jego zdaniem w Kłobucku jest ok. 3 000 osób niepłacących za śmieci. Zaznaczył,  że jeśli
pomnożymy 3 000 osób x 32 zł (stawka za opłatę śmieci w gminie)) da nam to  96 000 zł. Jest
to kwota, która nie wpływa do budżetu, a śmieci są wytwarzane. Jeżeli podzielimy to przez
17 219 osób (dane z ostatniego SIWZ) to oznacza, że każdy mieszkaniec płacący podatek
śmieciowy w kwocie 32 zł ma wliczone 5,58 zł za tych którzy nie płacą, a śmiecą. Uważa, 
że  problem jest  ogromny.  Mieszkaniec  poinformował,  że  nie  chce  płacić  za  tych,  którzy
śmiecą, a nie płacą. Jego zdaniem intencja jest jedna tj. doprowadzić do takich działań, aby
wszyscy  mieszkańcy  płacili  określone  kwoty  za  to  co  wytwarzają.  Uważa,  że  jeżeli  ten
problem zostanie rozwiązany stawka za śmieci powinna wynosić 26,42 zł. 
Poinformował,  że w kwestii wniosku nr 1 zgadza się ze sformułowaniem przedstawionym
przez przewodniczącego Komisji, iż analiza stworzenia firmy rozszerzy horyzont widzenia
problemu śmieci przez radę. Dodał, iż jego zdaniem warto takie działanie podjąć, choćby po
to, aby się przekonać jak działa system.

Przewodniczący  Komisji  A.  Tokarz  zwrócił  się  do  radnego  W.  Dominika,  celem
sporządzenia projektu uchwały. Poinformował, iż zasadniczo projekt uchwały nie będzie się
różnił  



od poprzedniego. Zmiana dotyczy formuły głosowania tj. zasadny/niezasadny. Poinformował,
iż  w  przypadku  uznania  wniosków  za  zasadne  należałoby  wskazać  sposób  rozpatrzenia
wniosków. Zapytało stanowisko Komisji w tej kwestii.

Radny W. Dominik poinformował, że zgadza się przedstawioną koncepcją.

Burmistrz  Kłobucka  Jerzy  Zakrzewski  poinformował,  że  w  gminie  zameldowanych  jest
ponad 20 000 mieszkańców, a za śmieci płaci 17 200 mieszkańców. Szacunkowo dziura w
systemie wynosi ok. 2 000 osób. Jego zdaniem nie można mówić o 3 000 osób niepłacących
za  śmieci  
i podawać wyliczenia z tej liczby, ponieważ części mieszkańców nie ma na terenie gminy,
gdyż pracują za granicą lub studiują w innych miastach. Przypomniał, iż wyegzekwowanie  
w obecnym systemie prawnym rzetelnej deklaracji jest niemożliwe, ponieważ ustawodawca
nie dał do tego odpowiednich narzędzi. Dodał, że pracownicy wydziału GOR wysyłają do
identyfikowanych  mieszkańców  gminy  informacje,  które  mają  na  celu  zweryfikowanie
rozbieżności pomiędzy ilością osób zameldowanych, a ilością osób podanych w deklaracji.
To pokaże ile osób uda się zmotywować, zmobilizować do rzetelnej zmiany deklaracji, tak by
więcej osób płaciło za śmieci. Podkreślił, że dopóki nie ma zmienionego systemu naliczania
opłat za śmieci, gmina naliczać będzie opłatę od mieszkańca. Poinformował, że na początku
zgadzał  się  z  intencją,  która  przyświecała  przynajmniej  temu  wnioskowi  i  wywołaniu
dyskusji. Jednak z dyskusji nic nie wynika. Podkreślił, iż głosowanie nad uchwałą pokaże, kto
jest za wprowadzeniem nowego systemu. 

Przewodniczący Komisji A. Tokarz  poinformował, że należy zwrócić uwagę na przedmiot
debaty tj.  analizę zmiany metody naliczania stawki.  Wynik analizy pozwoli radnym zająć
stanowisko  czy  poprzeć  ewentualną  inicjatywę  projektodawczą  Burmistrza  w  zakresie
złożenia odpowiedniej uchwały w tej sprawie.

Burmistrz  Kłobucka  Jerzy  Zakrzewski  podkreślił,  iż  to  nie  jest  jego  inicjatywa
uchwałodawcza.  Analiza  pokaże  ile  będzie  kosztował  m3 wody  w  przypadku  Gminy
Kłobuck. Można to policzyć na podstawie przelicznika średniego zużycia wody w Gminie
Kłobuck.  

Radny W. Dominik zapytał, dlaczego do tej pory nie jest to policzone. 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski  zapytał, jaki jest sens robienia analizy, na którą nikt
albo większość radnych się nie zgodzi. Jego zdaniem podczas sesji powinna być prowadzona
dyskusja pod kątem czy jest dobra wola wprowadzenia takiego systemu. Poinformował, że
kwestie  techniczne,  ilościowe  są  to  wyliczenia,  które  są  pomocne  do  tego  aby  określić
konkretną  stawkę  za  m3 wody  dla  jednego  mieszkańca.  Jego  zdaniem  zabrakło  pytania,
dyskusji, czy my chcemy ten system wprowadzić, a debata dotyczyła tylko kwestii zrobienia
lub nie zrobienia analizy przez burmistrza.  

Przewodniczący Komisji A. Tokarz  zaznaczył, że Komisja jest związana żądaniami Strony.

Radny W. Dominik poinformował, że Burmistrz chciałby aby najpierw przyjąć uchwałę która
regulowałaby ceny odbioru śmieci od m3 wody, a dopiero później zrobienie symulacji. Jego
zdaniem nie można sprawić mieszkańcom 200% podwyżkę ceny. Dodał, że należy najpierw
mieć  świadomość  jakie  rodzi  konsekwencje  zmiana  metody naliczania  stawki  za  odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Poprosił Burmistrza o przygotowanie wyliczeń.



Przewodniczący  Komisji  A.  Tokarz  przytoczył  opinię,  która  określiła  korzyści  płynące  
z chwilowego wprowadzenia nowej metody naliczania stawki za odbiór i zagospodarowania
odpadów komunalnych tj. od zużytej wody. Jego zdaniem takie rozwiązanie pozwoli w trybie
pilnym uchwycić luki w systemie. Następnie, będzie można przywrócić obecny system.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski poinformował, że 80% gmin prowadzi system taki jak
w Gminie Kłobuck, a tylko ok. 8%- 10 % gmin wprowadziło system naliczania stawki za
odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, polegający na naliczaniu opłaty od 1 m3 zużytej
wody. Jego zdaniem są przyczyny, dla których ostrożnie wprowadza się ten system. Poprosił 
o wzięcie pod uwagę faktu, że Gmina Kłobuck jest w Związku Komunalnym. Zaznaczył, że
zgodzi się z radą i wykona uchwałę, jeżeli będzie dobra wola większości radnych, aby ten
system wprowadzić.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poinformował, że skorzysta z rady radcy prawnego w jaki
sposób rozpatrzyć te wnioski.

Radny T. Koch poinformował, że jest przeciwnikiem naliczania opłaty za śmieci od metra
wody. Wyjaśnił, jakie czynniki wpływają na opłatę za metr wody. 

Przewodniczący  Komisji  A.  Tokarz zaznaczył,  iż  na  wszelkie  wątpliwości  powinna
odpowiedzieć analiza, w której będą zawarte argumenty za i przeciw wprowadzenia opłaty 
za śmieci od wody. 

Radny W. Dominik poinformował, iż jego zdaniem uzależnienie ceny śmieci od ceny wody
nie spowodują znacznej redukcji zużycia wody. Osoby biedniejsze już wodę oszczędzają.

Ad. 5.
Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji A. Tokarz  poinformował, że rezygnuje z funkcji Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  Uzasadnił swoja decyzję. Nadmienił,  iż na najbliższej
sesji przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku powinien w porządku obrad uwzględnić
wybór nowego przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ad. 6.
Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący Komisji  A. Tokarz wobec zrealizowania  porządku  posiedzenia,  o godz.
13.00 formalnie zamknął posiedzenie. 

  

Przewodniczący: Aleksander Tokarz                        
Protokołowała: Magdalena Kuczera 



                              Lista obecności
                         na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                       odbytej w dniu 26.05.2021r. 

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 nieobecny

10 Dominik Witold Członek obecny


