
Kłobuck, dnia 11 października 2022 r.

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Rewizyjna

Protokół nr 6/2022
VI Posiedzenie w dniu 11 października 2022 
Obrady rozpoczęto 11 października 2022 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:50 tego 
samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 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 otwieram posiedzenie Komisji. Witam członków Komisji 
oraz Burmistrza Pana J. Zakrzewskiego. Zgodnie z listą obecności jest kworum zatem obrady 
są prawomocne.

2. Zmiany w porządku obrad.

Nie zgłoszono

3. Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z dnia 07.06.2022 r. oraz protokołu Nr 5/2022 z dnia 
12.07.2022 r. /projekty protokołów zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z dnia 07.06.2022 r. oraz protokołu Nr 5/2022 z dnia 
12.07.2022 r. /projekty protokołów zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /. 

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (9)
Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, 



Iwona Płusa, Aleksander Tokarz, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętal
NIEOBECNI (2)
Angelika Borowiecka-Idziak, Dominika Trzepizur-Pęcherz

4. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych w zakresie:

a) organizacji i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kłobucku w okresie od 2016-2021 roku;

Radny T. Koch omówił wyniki w/w kontroli.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla do protokołu powinny zostać dołączone lub 
wyszczególnione dokumenty, na podstawie których zespół sporządził kontrolę.

Radny A. Tokarz dokumenty powinny być załączone lub wymienione. Treść protokołu jest 
pozyskana z Raportów o stanie Gminy Kłobuck. Informacje powinny być pozyskane z 
dokumentów i przeprowadzonych rozmów. Dane z protokołu zespołu kontrolnego za rok 
2018, 2019 nie są zgodne z danymi podanymi w w/w raporcie. Proszę o wytłumaczenie tych 
niespójności. Brak jest informacji, co się dzieje z wnioskami, które nie zostały przekazane do 
sądu. Protokół powinien zawierać również informacje tj. wyszczególnienie czasu jaki mijał: 
od dnia przyjęcia zgłoszenia do komisji osób uzależnionych od alkoholu do dnia ich 
zaproszenia; od dnia przyjęcia zgłoszenia przez komisję do dnia wysłania akt do biegłych w 
celu wydania opinii; od dnia skierowania sprawy do biegłych do dnia otrzymania wydanej 
przez nich opinii; od dnia otrzymania opinii biegłych do dnia skierowania do sądu. Czy zespół
sprawdził umowy zawierane z biegłymi sądowymi?; Czy była zachowana ciągłość ich usług? 
Czy zespół zapoznał się z protokołami z kontroli dotyczącymi placówek handlowych i 
gastronomicznych.

Radny T. Koch zespół nie korzystał z danych zawartych w Raportach o stanie Gminy 
Kłobuck. Przygotował protokół kontroli na podstawie danych pozyskanych od 
Przewodniczącego GKRPA J. Krakowiana i pracownika meteorycznego urzędu. W związku z
niespójnością zapisów dane zostaną zweryfikowane. Zespół nie zapoznawał się z protokołami
z kontroli dotyczącymi placówek handlowych i gastronomicznych. Przewodniczący GKRPA 
J. Krakowian zapewnił, ze wszystkie kontrole przebiegły pozytywnie. Temat kontroli był 
szerokim zagadnieniem do sprawdzenia. W odczuciu zespołu, kontrola została 
przeprowadzona prawidłowo. GKRPA służy pomocą osobom potrzebującym takiego 
wsparcia i zespół ocenił jej pracę bardzo pozytywnie. Weryfikacja danych nie wpłynie na 
przedstawioną ocenę w protokole.

Radny W. Dominik przedstawione dane przez zespół kontrolny są ogólnikowe. Protokół nie 
zawiera informacji, które pozwoliłyby osobie niekompetentnej w tej dziedzinie na 
wyciągnięcie konkretnych wniosków i pozyskaniu informacji jak funkcjonuje GKRPA.

Burmistrz J. Zakrzewski zespół kontrolny ma ograniczony dostęp do dokumentów, ze 
względu na dane wrażliwe. 

Przewodniczący Komisji M. Cieśla protokół kontroli zostanie przyjęty dopiero po 
zweryfikowaniu niespójności oraz dołączeniu lub wyszczególnieniu dokumentów, na 
podstawie których został sporządzony.



b) przygotowania, budowy i oddawania do użytku inwestycji pn.: „Przebudowa boiska 
piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku".

Radny T. Wałęga omówił wyniki w/w kontroli.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla czy zespół opierał się na dokumentacji?

Radny T. Wałęga zespół korzystał z 3 segregatorów dokumentacji. Zrobienie wykazu byłoby 
bardzo czasochłonne.

Radny W. Dominik warto powołać tylko te dokumenty, które wpłynęły na treść i kształt 
protokołu.

Radny A. Tokarz jaki był zakres prac inspektora przy budowie boiska- pkt 4?

Radny T. Wałęga nie mam wiedzy w tym temacie. Nie uzyskaliśmy szczegółowych 
informacji w tej kwestii. 

Burmistrz J. Zakrzewski w dokumentach przeglądanych przez zespół kontrolny była zgoda 
wykonawcy na rozegranie meczu. Inspektor przygotowywał boisko na mecz tj. skosił trawę, 
namalował linię. Nie widzę konfliktu interesów, ponieważ inspektor nie pracował na zlecenie 
wykonawcy. Wykonawca wyraził jedynie zgodę na przeprowadzenie meczu bez możliwości 
utraty gwarancji. Zgadzam się z uwagami dotyczącymi murawy. Gwarancja jasno opisuje 
proces użytkowania boiska, problem jest z trenerami i zawodnikami z zewnątrz,  którzy nie 
przestrzegają tych zapisów. Murawa nie będzie w dobrym stanie jeżeli zarząd nie wymusi na 
trenerach dbania o nią. Co do wykonawstwa, należy wziąć pod uwagę, jak do swoich 
obowiązków podchodzi inspektor zewnętrzny. 

Radny W. Dominik zespół kontrolny stwierdził, że drenaż nie funkcjonuje prawidłowo. W 
jaki sposób wyegzekwować od wykonawcy naprawę tego elementu, jakie powinien on podjąć
czynności, aby zaczęło to funkcjonować?

Burmistrz J. Zakrzewski są pewne normy do odbierania tego rodzaju obiektów. Na 
nieprawidłowe funkcjonowanie odwodnienia boiska ma wpływ: brak bieżni (z systemem  
tzw. drenażu francuskiego) oraz zbyt zbita warstwa wegetacyjna.

Głosowano w sprawie:
wniosek A. Tokarza zalecenie pokontrolne należy formułować w oparciu o statut Gminy 
Kłobuck paragraf 43 pkt 3. 

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, 
Iwona Płusa, Aleksander Tokarz, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętal
BRAK GŁOSU (1)
Angelika Borowiecka-Idziak
NIEOBECNI (1)



Dominika Trzepizur-Pęcherz

Głosowano w sprawie:
wniosek T. Wałęgi o podjęcie działań przez OSiR celem usunięcia usterki nierówności boiska
przy linii końcowej. 

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, 
Iwona Płusa, Aleksander Tokarz, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętal
BRAK GŁOSU (1)
Angelika Borowiecka-Idziak
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

Głosowano w sprawie:
w sytuacji wykrycia wad ukrytych zaleca się zastosowanie rękojmi zgodnie z zawartą umową 
z wykonawcą. 

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, 
Iwona Płusa, Aleksander Tokarz, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętal
BRAK GŁOSU (1)
Angelika Borowiecka-Idziak
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla dlaczego nie otrzymałem od Burmistrza odpowiedzi na 
pismo dotyczące publikowania protokołów zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej w 
BIP? 

Burmistrz J. Zakrzewski zgodnie z otrzymanym wnioskiem, protokoły zespołów 
kontrolnych Komisji Rewizyjnej zostały opublikowane w BIP.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla dyrektorzy: ZSP w Łobodnie, SP Nr 3 w Kłobucku oraz 
PG Nr 1 w Kłobucku poinformowali dlaczego nie udzielili odpowiedzi przewodniczącemu 
zespołu kontrolnego Panu A. Tokarzowi w sprawie kontroli w zakresie: realizacji zadań 
pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 2014-2020. 



Radny A. Tokarz nie uznaję przedstawionej argumentacji dyrektorów. Odpowiedzi powinny 
zostać udzielone.

Radna D. Gosławska jakie Komisja ma wytyczne co do kontroli w zakresie działalności 
przedstawiciela Gminy Kłobuck w Związku Komunalnym Gmin do spraw Wodociągów i 
Kanalizacji za lata 2014-2021.

Radny A. Tokarz zakres i tematy kontroli muszą zostać wybrane przez zespół kontrolny. 

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

 

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


