
Kłobuck, dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

Rada Miejska w Kłobucku 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

Protokół nr 8/2022 

VIII Posiedzenie w dniu 29 czerwca 2022  

Obrady rozpoczęto 29 czerwca 2022 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 08:20 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 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. Zmiany w porządku obrad. 

 

/Nie zgłoszono/ 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr 7/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytego w dniu 26.05.2022 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/ 

 

/Protokół został przyjęty/ 

 

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

 

Przewodniczący Komisji G. Dobosz przybliżył kwestię skargi, przypomniał postawione 

Burmistrzowi zarzuty tj.: Skarżący nie otrzymał od Burmistrza żadnych informacji, jak 

została załatwiona sprawa opisana w piśmie z dnia 30 września 2021 r. - pismo, które 

otrzymał Skarżący było podpisane przez kierownik A. Grabowską-Graj, a nie przez 

Burmistrza;  Nienależyte wykonywanie obowiązków przez Burmistrza, polegające na nie 

podejmowaniu działań odnośnie nieudokumentowania sposobu usuwania nieczystości, brak 

faktur przez sąsiada właściciela przydomowej oczyszczalni. Odniósł się do zebranej 

dokumentacji w sprawie. Wyjaśnił, że z przeprowadzonej analizy wynika, iż postawione 



zarzuty nie są zasadne. W związku z powyższym dalsze rozpatrywanie skargi jest 

bezprzedmiotowe. Poinformował, że prace dotyczące przyłączenia nieruchomości do 

kanalizacji są w toku. Z powodu problemów technicznych zostały przedłużone.  

Burmistrz J. Zakrzewski odniósł się do postawionych zarzutów. Wyjaśnił, iż jego zdaniem 

zarzuty te nie znajdują potwierdzenia. Przypomniał, iż właściciel posesji dla zażegnania 

konfliktu postanowił przyłączyć posesję do sieci kanalizacyjnej. Ta decyzja powinna 

zakończyć konflikt. Zaznaczył, że odnosi wrażenie, iż to rozwiązanie nie zadowoliło strony 

skarżącej i jego zdaniem jest to konflikt bardziej osobisty niż merytoryczny. 

Przewodniczący Komisji G. Dobosz postawił wniosek w brzmieniu skarga na bezczynność  

Burmistrza jest niezasadna. 

Głosowano w sprawie: 
skarga na bezczynność Burmistrza jest niezasadna 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Tomasz Wałęga 

NIEOBECNI (2) 

Dominika Trzepizur-Pęcherz, Barbara Ziętal 

 

5. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji G. Dobosz poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie 

się pod koniec lipca br. 

 

 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

  

Przewodniczący Komisji 
Grzegorz Dobosz 

  

 

Przygotował(a): Grzegorz Dobosz 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 


