
Kłobuck, dnia 12 stycznia 2022 r.

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Rewizyjna

Protokół nr 1/2022
I Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2022 
Obrady rozpoczęto 12 stycznia 2022 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:30 tego samego 
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków.

Obecni:

1. Angelika Borowiecka-Idziak
2. Mirosław Cieśla
3. Witold Dominik
4. Danuta Gosławska
5. Tadeusz Koch
6. Tomasz Parkitny
7. Iwona Płusa
8. Aleksander Tokarz
9. Dominika Trzepizur-Pęcherz
10. Tomasz Wałęga
11. Barbara Ziętal

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie z 
listą obecności jest kworum zatem obrady są prawomocne.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
wniesienie do porządku obrad pkt zgłoszonego przez radnego A. Tokarza dot. stanowiska 
Komisji Rewizyjnej w sprawie nie dopuszczenia zespołu kontrolującego do przeprowadzenia 
kontroli. 

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tomasz 
Parkitny, Aleksander Tokarz, Dominika Trzepizur-Pęcherz, Tomasz Wałęga
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Tadeusz Koch, Iwona Płusa, Barbara Ziętal

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie porządku obrad po zmianie. 

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0



Wyniki imienne:
ZA (10)
Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz 
Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Aleksander Tokarz, Dominika Trzepizur-Pęcherz, 
Tomasz Wałęga
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Ziętal

3. Zatwierdzenie protokołu Nr 28 z dnia 21.12.2021 r. /projekt protokołu został 
umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie protokołu Nr 28 z dnia 21.12.2021 r. /projekt protokołu został umieszczony na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl / . 

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (10)
Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz 
Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz, Tomasz Wałęga, Barbara 
Ziętal
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Aleksander Tokarz

4. Omówienie planu pracy Komisji na 2022 r.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił plan pracy Komisji na 2022 r. (plan pracy 
Komisji na 2022 r. załączono pod protokołem)

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2022 r. 

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (10)
Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz 
Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz, Tomasz Wałęga, Barbara 
Ziętal
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Aleksander Tokarz
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił sprawozdania z działalności Komisji. 
(sprawozdanie z działalności Komisji załączono pod protokołem)

Głosowano w sprawie:



Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (10)
Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz 
Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz, Tomasz Wałęga, Barbara 
Ziętal
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Aleksander Tokarz

6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie nie dopuszczenia zespołu 
kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odniósł się do:
- sesji z dnia 25 listopada 2021 r.;
- pisma z dnia 16 listopada, skierowanego do przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku 
dot. przedłużenia kontroli zespołów kontrolnych. Zaznaczył, iż pismo było odczytane podczas
w/w sesji;
- pisma Burmistrza skierowanego do zespołu kontrolnego, dotyczącego nieprawnych działań. 
Zapytał, dlaczego działania zespołu kontrolnego były nieprawne?

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski odniósł się do:
- uchwały Nr 274/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2021 r. 
dotyczącej planu pracy Komisji i terminów kontroli;
- protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.12.2021 r.;
- paragrafu 42 ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck.
Wyjaśnił, iż powody wstrzymania kontroli zespołu kontrolnego to brak: 
- uchwały w sprawie zmiany terminu kontroli;
- powiadomienia Burmistrza przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie 
kontroli, nie uzgodnienie tego terminu.
Poprosił o stosowanie się do statutu i przepisów prawa.   

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przyznał, iż o kontroli Burmistrz nie został przez niego 
powiadomiony. Uważa jednak, że pismo z dnia 16 listopada skierowane do przewodniczącego
Rady Miejskiej w Kłobucku dot. przedłużenia kontroli zespołów kontrolnych, odczytane 
podczas sesji w dniu 25 listopada zostało przyjęte przez aklamację.

Przewodniczący Rady J. Soluch odniósł się do sesji z dnia 25 listopada 2021 r. Przyznał, iż 
powinien być przygotowany projekt uchwały w sprawie przedłużenia kontroli. Wyjaśnił 
dlaczego tak się nie stało i jak była do tej pory praktyka w tej kwestii. Zaznaczył, iż w w/w 
sprawie w opinii radcy prawnego, uchwały takie powinny być podejmowane. W związku z 
powyższym poinformował, że w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej od 
nowego planu pracy tj. na 2022 r., każde przedłużenie terminu kontroli, będzie podejmowane 
na podstawie uchwały.

Radny A. Tokarz zaznaczył, że zespół kontrolny poniósł wymierne koszty w związku z całą 
sprawą. Nawiązał do sesji z dnia 25 listopada 2021 r. i braku sprzeciwu podczas głosowania 
wniosku w sprawie przedłużenia kontroli. Wyjaśnił, iż jego zdaniem wniosek Komisji został 



przyjęty przez aklamację. Odniósł się do pisma Burmistrza skierowanego do zespołu 
kontrolnego i stwierdzenia w nim, że Komisja Rewizyjna nie składała wniosku o 
wprowadzenie zmian w planie prac Komisji. Jego zdaniem jest to nieprawdą. Wyjaśnił, iż 
Komisja złożyła wniosek, który został odczytany podczas sesji przez przewodniczącego 
Rady. Zapytał, iż skoro na sesji w dniu 25 listopada 2021 r. była nieprawidłowość podczas 
procedowania wniosku Komisji Rewizyjnej, to dlaczego nie było reakcji ze strony radcy 
prawnego czy Burmistrza w tej sprawie? 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że wniosek do Rady należy rozumieć jako 
wniosek o zmianę uchwały w sprawie planu pracy Komisji. Odniósł się do pytania radnego A.
Tokarza. W kwestii kontroli zapytał:
- czy dokumenty pobrane nieprawnie podczas kontroli zostały zwrócone do jednostki? 
- dlaczego zespół żąda kserokopii dokumentów od dyrektora jednostki, skoro kontrola 
obejmuje wgląd do akt?
- dlaczego zespół żąda dokumentów, które jego zdaniem wykraczają poza zakres kontroli?

Poprosił o przestrzeganie zapisów statutu.

Radny A. Tokarz wyjaśnił kwestię pozyskania dokumentów od jednostki. Odczytał pismo od 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dotyczące zwrotu pobranych dokumentów podczas 
kontroli w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz odpowiedź skierowaną do przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej na w/w pismo. Nadmienił, iż za stosowanie przepisów RODO w pozyskanych 
materiałach, odpowiada podmiot, który je udostępnia. 
Zapytał przewodniczącego Komisji, dlaczego pisma dotyczące sprawy zespołu kontrolnego 
nie zostały udostępnione radnym, członkom Komisji Rewizyjnej?

Przewodniczący Komisji M. Cieśla w odniesieniu do słów Burmistrza przywołał paragraf 43 
ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował i wyjaśnił, że zgodnie z przywołanym 
zapisem, przewodniczący Komisji otrzymał pismo od Pani dyrektor ZSP w Kamyku. W 
nawiązaniu do wypowiedzi radnego A. Tokarza zapytał, czy zespół kontrolny żądał podczas 
kontroli akt osobowych konkretnego pracownika?

Radny A. Tokarz poinformował, że nie przypomina sobie. Następnie odczytał pismo 
skierowane do jednostek.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że zespół kontrolny nie ma prawa 
inwigilować poszczególnych pracowników. 

Radny A. Tokarz poinformował, że w jego odczuciu cała sprawa to spór wewnętrzny organów
gminy.  

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odczytał pismo dyrektor MOK w sprawie. Jego zdaniem 
pozostałe jednostki mogły sporządzić pisma o podobnej treści i to pozwoliłoby na unikniecie 
obecnej dyskusji. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski odniósł się do poprzedniego posiedzenia Komisji tj.:
dyskusji w sprawie przedłużenia terminu kontroli i przekazanej wówczas informacji na temat 
kontroli RIO w urzędzie, wzmożonej pracy pracowników urzędu związanej z zakończeniem 
roku budżetowego.



Zapytał zespół kontrolny, czy ta kontrola była tak pilna do zrealizowania w poprzednim roku?

Radny A. Tokarz odniósł się do pisma skierowanego do jednostek i odczytał zawartą w nim 
informację na temat przedłużenia terminu kontroli.

Radna D. Gosławska odniosła się do dyskusji w sprawie. Zaznaczyła, iż to co się wydarzyło 
postrzega jako atak na Komisję Rewizyjną. Uważa, że cała sytuacja powoduje niepotrzebne 
reakcje między Burmistrzem, a Radą. Jej zdaniem sprawę można było rozwiązać ugodowo. 
Odniosła się do dobrej współpracy z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Zapytała, skąd ta
kontrola budzi tyle emocji? Czy kontrole przeprowadzone wcześniej mogą zostać podważone 
w związku z tym, iż ich przedłużenie nie było podejmowane na podstawie uchwały? 

Radny W. Dominik pozostawił do rozważenia radnym, cóż takiego jest w kontrolowanych 
dokumentach, że jest taka afera.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, iż całą dyskusję wywołał radny A. Tokarz 
wprowadzając ten pkt do porządku obrad Komisji. Poprosił radnego W. Dominika o 
kontrolowanie dokumentów, a nie konkretnych osób.

Radny W. Dominik zapewnił, że tak właśnie będzie.

Radna D. Gosławska zaznaczyła, iż odnosi wrażenie, że wytyka się błędy przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej. Jej zdaniem wiele spraw można uzgodnić rozmawiając ze sobą, a nie 
pisząc pisma. Odniosła się do planu pracy Komisji na 2021 r. i zastrzeżeń Burmistrza 
względem niego. Jej zdaniem, kierownik jednostki udostepniający dokumenty powinien znać 
przepisy prawa. Zapytała, czy ten konflikt jest potrzebny?  

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, iż nie ma konfliktu między Burmistrzem, 
urzędem, przewodniczącym Komisji czy przewodniczącym Rady. Zapytał, jaki był problem 
aby przenieść kontrolę na przyszły rok? Poinformował, iż urząd nie ma nic do ukrycia. 
Poprosił członków zespołu kontrolnego, aby kontrola była przeprowadzona w sposób nie 
budzący wątpliwości pod żadnym względem. Odniósł się do dobrej współpracy z innymi 
zespołami kontrolnymi. Poprosił o nie szukanie konfliktów tylko rozwiązań.  

Radny A. Tokarz poinformował, iż cała sprawa mogła być rozwiązana podczas ostatniej sesji.
Zarzucił Burmistrzowi, iż pismo Burmistrza, skierowane do zespołu kontrolnego, zostało 
również przekazane wszystkim jednostkom.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, iż jako Burmistrz ma nadzór nad 
jednostkami i prawo do informowania ich o ewentualnych uchybieniach proceduralnych. 

Radny A. Tokarz uważa, iż pismo Burmistrza nie powinno być przekazane do jednostek. Jego
zdaniem, celem szukania rozwiązania w sprawie, zastrzeżenia należało najpierw zgłosić do 
niego lub do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, iż wystarczyło kontrolę rozpocząć od 
urzędu. 

7. Sprawy różne.

Radny A. Tokarz poruszył problem dotyczący udostępniania dokumentów dla radnych.



Przewodniczący Komisji M. Cieśla oznajmił, iż w rozmowie z przewodniczącym Rady 
uzyskał informację, że należy zgłosić się do niego na piśmie w tej sprawie. 

Radny W. Dominik poinformował, iż nie może być tak, że przewodniczący Rady decyduje co
robi przewodniczący Komisji. Zaznaczył, iż to przewodniczący Komisji decyduje i ma prawo 
żądać umieszczenia danych dokumentów w e-Sesji, celem udostepnienia ich członkom 
Komisji.

Radny A. Tokarz poinformował, iż na e-Sesji zostało udostępnione pismo Burmistrza, 
natomiast jego korespondencja nie została tam zamieszczona.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poprosił przewodniczącego Rady o wyjaśnienie tej 
kwestii.

W toku dyskusji przewodniczący Rady J. Soluch poinformował, że na najbliższej sesji 
odniesie się do sprawy.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

 

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


