
Kłobuck, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Protokół nr 6/2022
VI Posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2022 
Obrady rozpoczęto 28 kwietnia 2022 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:40 tego samego 
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

1. Grzegorz Dobosz
2. Tadeusz Koch
3. Tomasz Parkitny
4. Iwona Płusa
5. Dominika Trzepizur-Pęcherz
6. Tomasz Wałęga
7. Barbara Ziętal

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie z 
listą obecności i stanem faktycznym jest kworum zatem obrady są prawomocne. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Tomasz Wałęga, Barbara 
Ziętal
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

3. Przyjęcie protokołu Nr 5/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
odbytego w dniu 24.03.2022 r. /  projekty protokołów zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 5/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w 
dniu 24.03.2022 r. /projekty protokołów zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/. 

Wyniki głosowania



ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Tomasz Wałęga, Barbara 
Ziętal
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

4. Kontynuacja rozpatrzenia skargi ozn. Nr OR.1510.005.2022.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz poinformował o prowadzonej korespondencji w sprawie. 
Zaznaczył, iż przygotowane zostały dokumenty niezbędne do wykonania przyłącza. Odniósł 
się do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej ze Stroną Skarżącą i jej deklaracji.

Pełnomocnik Skarżącego nawiązał do pisma z dnia 04.04.2022 r. zarzucając, iż do dnia 
dzisiejszego nie otrzymał harmonogramu działań w sprawie.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski wyjaśnił, że najważniejsze jest rozwiązanie problemu, a 
nie nazewnictwo. Zaznaczył, że właściciel posesji określił graniczny termin wykonania 
przyłącza tj. do końca II kwartału br. Odniósł się do prawomocnej decyzji dotyczącej 
funkcjonowania przydomowej oczyszczalni. Podkreślił, iż zmiana systemu odprowadzania 
ścieków jest decyzją indywidualną właściciela posesji, a nie decyzją administracyjną. 

Pełnomocnik Skarżącego nawiązał do pisma kierownik wydziału GOR. Zapytał co oznacza 
sformułowanie, że prowadzone są czynności wyjaśniające i czy kierownik w/w wydziału była 
na posesji podczas budowy przydomowej oczyszczalni ścieków? Stwierdził, iż właściciel 
posesji jest osobą niewiarygodną. Odniósł się do wydarzeń za Burmistrza Nowaka.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że opiera się na przedstawionych 
dokumentach z których wynika, że właściciel posesji poczynił starania aby przyłącze 
wykonać. Stwierdził, iż zostaje niespełna miesiąc by zakończyć spór. Jeżeli właściciel nie 
wykona przyłącza do końca II kwartału to uzna, że jest on niewiarygodny. Jego zdaniem nie 
należy szukać pretekstu do kłótni tylko rozwiązań do zakończenia sprawy.

Pełnomocnik Skarżącego nawiązał do poprzedniego posiedzenia komisji. Stwierdził, iż 
Burmistrz skłamał mówiąc, że nie może zmienić decyzji. Jego zdaniem można zmienić 
decyzję jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Dwa tygodnie 
temu był świadkiem jak właściciel wiaderkami wylewał nieczystości. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poprosił o nie używanie słów, iż Burmistrz skłamał. 
Wyjaśnił, co należy zrobić aby unieważnić decyzję administracyjną tzn. decyzję, która została
wydana może jedynie wzruszyć organ administracji sądowej. Ma wrażenie, że Strona 
Skarżąca szuka pretekstu aby konflikt trwał dalej mimo, iż właściciel terenu podjął działania 
by ten konflikt zakończyć. 

Przewodniczący Komisji G. Dobosz poinformował, że Komisja również podjęła działania 
celem zakończenia konfliktu. W świetle nowych informacji zgłosił wniosek by rozpatrzenie 
skargi kontynuować do końca maja.



Głosowano w sprawie:
Kontynuacja rozpatrzenia skargi do końca maja. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Tomasz Wałęga, Barbara 
Ziętal
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

5. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ozn. Nr 
OR.152.003.2022.

Osoba wnosząca petycję wyjaśniła powody złożenia pisma. Jej zdaniem, z uwagi na godziny 
pracy rodziców, oddział przedszkolny w Nowej Wsi powinien funkcjonować w czasie od 
07.00 do 17.00, a nie jak jest obecnie tj. od 08.30. do 14.30. Poinformowała, iż na ten moment
do oddziału uczęszcza 12 dzieci. Na przyszły rok szkolny jest zapisanych 13 dzieci i 
rekrutacja jeszcze trwa. Są to dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Uważa, że wydłużenie czasu 
pracy oddziału przedszkolnego przyczyni się do zwiększenia ilości dzieci. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poruszył aspekt ekonomiczny, techniczny i organizacyjny
dotyczący utrzymania oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi. Poinformował, iż jeżeli 
zwiększy się ilości dzieci w oddziale, jest skłonny rozważyć wydłużenie czasu pracy oddziału
do godzin obowiązujących w przedszkolu w Kamyku tj. od 07.30 do 15.30. Nawiązał do 
wcześniejszych deklaracji rodziców w sprawie. Zaznaczył, że problem wyboru przedszkola 
związany jest z miejscem pracy rodzica. Rodzicom wygodniej jest zawieść dziecko do 
miejscowości w której pracują. 

Osoba wnosząca petycję odniosła się do problemów organizacyjnych w sprawie. 
Poinformowała, że nie może zagwarantować Burmistrzowi, że liczba dzieci się zwiększy. 
Wyjaśniła, iż była zmuszona posłać dziecko do innego przedszkola z uwagi na zbyt krótki 
czas pracy oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi. Jej zdaniem takich rodziców jest więcej i 
w związku z tym gminne pieniądze trafiają do innych miejscowości.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, iż wystarczy, że rodzice złożą deklarację 
przyjęcia dziecka do przedszkola. Należy poczekać na zakończenie rekrutacji. 

Osoba wnosząca petycję uważa, że rekrutacja na ten moment nic nie zmieni, gdyż godziny 
pracy oddziału przedszkolnego są niedogodne dla rodziców. Rodzice nie mają gwarancji, że 
czas pracy placówki ulegnie zmianie.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz zapytał o szacunkowy koszt wydłużenia czasu pracy 
oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi?

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że to ok. 40 000 rocznie – kwestia 
zwiększenia etatu. Celem zneutralizowania tego kosztu oddział powinien zwiększyć się o 3-4 
dzieci.



Osoba wnosząca petycję uważa, że jeżeli czas pracy przedszkola zostanie wydłużony, to 
rodzice zaczną posyłać dzieci do oddziału w Nowej Wsi. Jej celem jest poprawa sytuacji na 
przyszłe lata. Wydłużając czas pracy oddziału Burmistrz da możliwość wyboru rodzicom, 
którego w tej chwili nie mają. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski odniósł się do zebrania sołeckiego, podczas którego 
poruszono sprawę oddziału przedszkolnego m. in. plotkę o likwidacji oddziału, kwestię 
inwestowania i remontu placówki. Podkreślił, że jeżeli zwiększy się liczba dzieci, to zostanie 
wydłużona praca przedszkola. 

Przewodniczący Komisji G. Dobosz poruszył temat subwencji otrzymywanej na dziecko. 
Zapytał Burmistrza czy realne jest zwiększenie dotacji na oddział przedszkolny w Nowej 
Wsi? Czy należy zaczekać z podjęciem decyzji do momentu zakończenia rekrutacji? 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski  odniósł się do wszystkich placówek oświatowych Gminy
Kłobuck. Poinformował, że dopóki nabór nie będzie zakończony nie można ustalić m. in. 
liczby oddziałów czy etatów. Poruszył i wyjaśnił kwestię arkuszy organizacyjnych. 

Radny T. Koch zapytał, jaka liczba dzieci dawałaby możliwość wydłużenia czasu pracy 
oddziału w Nowej Wsi? Czy rodzice są w stanie się zorganizować i złożyć wnioski z 
klauzulą, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, jeżeli czas pracy placówki zostanie 
wydłużony?

Osoba wnosząca petycję uważa, że większość rodziców będzie chciała się zdeklarować.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że rodzic może zmienić swoją decyzję w 
każdej chwili. Wyjaśnił, że jeżeli deklaracji będzie na tyle dużo, będzie miał argument do 
przekonania Rady o swoim działaniu tj. zwiększeniu środków w budżecie na poruszony cel. 

Radna I. Płusa nawiązała do trudnej sytuacji młodych ludzi. Poprosiła Burmistrza o 
wydłużenie czasu pracy placówki. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że w sprawie oczekuje na współpracę ze 
strony rodziców. 

Radny T. Koch zaproponował, aby osoba wnosząca petycję porozmawiała i przekonała  
rodziców o zapisywanie dzieci do placówki w Nowej Wsi.

Osoba wnosząca petycję zaznaczyła, że powinna mieć argument, którym będzie mogła ich 
przekonać do takiej decyzji. 

Przewodniczący Komisji G. Dobosz poinformował, iż w związku z trwającym naborem do 
przedszkoli i sprawami związanymi z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych, zgłasza 
wniosek o przedłużenie rozpatrzenia petycji do końca maja. 

Głosowano w sprawie:
Przedłużenie rozpatrzenia petycji do końca maja. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:



ZA (5)
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Tomasz Wałęga
BRAK GŁOSU (1)
Barbara Ziętal
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

6. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Dobosz

 

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


