
Kłobuck, dnia 15 września 2022 r. 

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Protokół nr 10/2022
X Posiedzenie w dniu 15 września 2022 
Obrady rozpoczęto 15 września 2022 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 09:40 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 9/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
odbytego w dniu 11.08.2022 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w 
dniu 11.08.2022 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/. 

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Barbara Ziętal
BRAK GŁOSU (1)
Tomasz Wałęga
NIEOBECNI (2)
Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz



4. Rozpatrzenie skargi ozn. Nr OR.1510.008.2022.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz przybliżył wniesioną skargę. Poinformował, że skarga 
zawiera materiały z poprzednio rozpatrywanej skargi, uzupełnione o protokół Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji z dnia 24.03.2022 r. w którym Skarżący podnosi wypowiedź Burmistrza 
cyt. ”że wystąpi do właściciela, aby przygotował rzeczowy harmonogram i potwierdził w 
jakim terminie wykona przyłącze kanalizacyjne do swojej posesji. W tej sprawie zostanie 
wystosowane pismo urzędowe do właściciela, a kopię pisma otrzyma również Skarżący. Jeżeli
strona nie wywiąże się z terminu, wówczas Skarżący wróci do tematu”. 

Burmistrz Kłobucka zgodnie z przepisami prawa Burmistrz nie ma podstaw do zmuszania 
kogokolwiek do przyłącza kanalizacyjnego, kiedy ma przydomową oczyszczalnię ścieków, 
czy wydania decyzji zakazującej używania tej oczyszczalni. Mimo to, aby zakończyć 
wieloletni konflikt rozmawiano z właścicielem posesji w sprawie. Właściciel poczynił 
starania, przyłącze jest wykonane, temat jest zamknięty, a mimo to skarga wpływa. Jest to 
niezrozumiałe. Odniósł się do kwestii technicznej i finansowej podłączenia. Wyjaśnił, 
dlaczego przyłącze nie zostało wykonane w przewidywanym terminie. Zapytał, czy chodzi o 
przyłącze, czy chodzi o to by się skarżyć?

Skarżący ponieważ Burmistrz na obradach Komisji w dniu 24 marca 2022 r. zapewniał, że 
Pan … podłączy się do kanalizacji sanitarnej najpóźniej do 30 czerwca br., a nie zostało to 
zrealizowane,  nie został poinformowany przez Burmistrza z jakich powodów, dlatego 30 
czerwca wystosował pismo do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie. Odniósł się do
pism, faktur załączonych w skardze.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz poinformował, iż w/w dokumenty Komisja posiada i były
omawiane przy rozpatrywaniu pierwszej skargi. Skarżący wraca do sprawy, która została 
rozpatrzona. Z przeprowadzonych rozmów ze Skarżącym wynikało, że chodziło o to, aby 
było przyłącze. Przyłącze jest, a Skarżący nadal podnosi tą kwestię. Skarżący mówi o 
rzeczach, które nie maja związku ze złożoną skargą. Burmistrz nie powiadomił Skarżącego z 
jakich powodów przyłącze nie zostało podłączone do 30 czerwca br., ponieważ nie miał 
takiego obowiązku.

Skarżący nie zgodził się z wypowiedzią przewodniczącego. Jego zdaniem powinien on zostać
powiadomiony w sprawie.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz zamknął dyskusję w sprawie.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz postawił wniosek, ponieważ nie wniesiono do sprawy 
nowych dowodów podtrzymuje się stanowisko z poprzednio rozpatrywanej skargi.

Głosowano wniosek w sprawie:
ponieważ nie wniesiono do sprawy nowych dowodów podtrzymuje się stanowisko z 
poprzednio rozpatrywanej skargi

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:



ZA (4)
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Tomasz Wałęga
BRAK GŁOSU (1)
Barbara Ziętal
NIEOBECNI (2)
Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz

5. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ozn. Nr 
OR.152.010.2022.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz stawka za pobyt dziecka w żłobku do 10 h dziennie 
wynosi 35 zł.  Zakładając, że dziecko uczęszcza do żłobka przez cały miesiąc daje to kwotę 
od 700 do 770 zł. Dofinansowanie państwa wynosi 400 zł. Faktycznie poniesiony koszt przez 
rodziców wynosi od 300 do 370 zł miesięcznie. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku 
zwrotowi podlegają opłaty za pobyt i wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.

Reprezentant rodziców dzieci uczęszczających do żłobka państwo dało dofinansowanie, 
którym należałoby się podzielić. Na ten moment urząd zabiera całość dofinansowania. 
Liczono, że dofinansowanie odciąży rodziców. Kwota za pobyt w żłobku została zwiększona 
o ponad 100%. Zaproponował, wprowadzenie stałej opłaty za żłobek.

Burmistrz J. Zakrzewski w powiecie są tylko dwa żłobki gminne tj. w Kłobucku i w Lipiu. 
Dla porównania Żłobek Gminny w Lipiu ma stałą opłatę wynoszącą 800 zł (bez względu na 
frekwencję dziecka). Jeżeli nieobecności dziecka są powyżej 40 dni jest ono wykreślone z 
listy. Wprowadzenie stałej stawki będzie więc krzywdzące dla rodziców, których dzieci 
często chorują. Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki w 2001 r. wyniosły 300 359 zł, 
wpłaty rodziców z tyt. opłat to kwota 24 821 zł, a więc stanowiły ok. 8,3% wszystkich 
wydatków. Obecne koszty ponoszone przez rodziców są minimalne. Odniósł się do potrzeby 
powstania placówki, jej początków funkcjonowania i warunków. 

Sekretarz S. Piątkowska dyrektor żłobka informowała rodziców o planowanej podwyżce. 
Przy obecnych cenach, planowanym wzroście płacy minimalnej, najprawdopodobniej w 
styczniu, gmina będzie się musiała zmierzyć z rozważeniem kolejnej podwyżki. 

Reprezentant rodziców dzieci uczęszczających do żłobka podwyżka powinna być stopniowa, 
a nie z dnia na dzień powyżej 100%.

Burmistrz J. Zakrzewski ile z budżetu domowego płaci Pan za żłobek?

Reprezentant rodziców dzieci uczęszczających do żłobka mniej więcej tyle samo co przed 
podwyżką, ale tylko dlatego, że Państwo dało dofinansowanie. 

Burmistrz J. Zakrzewski gmina musi kierować się racjonalnością. 

Przewodniczący Komisji G. Dobosz odniósł się do frekwencji dzieci w żłobku i wysokości 
opłat ponoszonych przez rodziców. 

Radny T. Koch należy rozważyć finanse gminy i wziąć pod uwagę, to co się dzieje na rynku. 
Wychodzenie w tym czasie z obniżką opłaty za żłobek nie jest dobrym pomysłem. Obecna 
opłata za pobyt dziecka w placówce jest korzystna dla rodziców. 



Burmistrz J. Zakrzewski rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podniesienia 
opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Szacunkowy koszt utrzymania żłobka w przyszłym roku 
wyniesie ok. 370 000 zł.

Głosowano wniosek w sprawie:
petycja niezasadna. 

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Tomasz Wałęga
BRAK GŁOSU (1)
Barbara Ziętal
NIEOBECNI (2)
Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz

6. Rozpatrzenie wniosku ozn. Nr OR.1510.010.2022.

Burmistrz J. Zakrzewski z uzyskanych informacji wynika, że właściciel nie jest 
zainteresowany sprzedażą Pałacu w Kłobucku. Ponadto Gmina nie ma możliwości 
finansowych na zakup i przeprowadzenie kosztownych prac remontowych w/w obiektu. 

Głosowano w sprawie:
wniosek bezzasadny. 

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Tomasz Wałęga
BRAK GŁOSU (1)
Barbara Ziętal
NIEOBECNI (2)
Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz

7. Rozpatrzenie skargi ozn. Nr OR.1510.009.2022.

Burmistrz J. Zakrzewski nie było korespondencji z Zarządem PKS w takiej sprawie. Powołał 
się na przedłożone Komisji pismo.

Głosowano w sprawie:
skarga niezasadna. 

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)



Grzegorz Dobosz, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Tomasz Wałęga
BRAK GŁOSU (1)
Barbara Ziętal
NIEOBECNI (2)
Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz

8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji G. Dobosz poinformował, że do Komisji wpłynęła skarga w sprawie
zmiany lokalu mieszkalnego dla mieszkanki Kłobucka.

9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Dobosz

 

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


