
 

 

                                                             Protokół Nr 11/2015  

                             z  dwóch posiedzeń  Komisji Rewizyjnej przy Radzie 

                         Miejskiej w Kłobucku  z  30.07.2015r.   oraz  05.08.2015r. 

 

 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg.załączonej listy obecności. 

 

Proponowany porządek Komisji: 

 

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2015  z  dnia  17.06.2015r. 

2. Powołanie Zespołu Kontrolnego Komisji do kontroli wybranych jednostek oświatowych 

    gminy zgodnie ze zmienionym terminem planu pracy na II -gie półrocze 2015r przez 

    Radę Miejską  

3. Rozpatrzenie skargi mieszkańca na niekompetencje Dyrektora ZDiGK. 

4. Wizja lokalna na ul. Jesionowej w Kłobucku w celu sprawdzenia informacji zawartych 

     w wyjaśnieniu Dyrektora ZDiGK. 

5. Wypracowanie przez Komisję Rewizyjną opinii, czy skarge uznać za zasadną czy nie 

     jeżeli jest zasadna zaproponować sposób jej załatwienia. 

6. Przygotowanie projektu uchwały przez Komisje Rewizyjną dot. skargi. 

7. Sprawy różne  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A.Nowak zaproponował  zmianę  porządku obrad 

Komisji. 

Przedstawił proponowany porządek obrad Komisji: 

1. Wizja lokalna na ul. Jesionowej w Kłobucku  w celu sprawdzenia  informacji  zawartych 

    w wyjaśnieniach Dyrektora  Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej. 

2. Rozpatrzenie  skargi  mieszkańca na  niekompetencję  Dyrektora  Zarządu Dróg  i 

    Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. 

3. Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2015  z  dnia  17.06.2015r. 

4. Wypracowanie  przez  Komisję Rewizyjną  opinii, czy skargę uznać za zasadną, czy 

    bezzasadną. Jeżeli jest zasadna zaproponować sposób jej załatwienia. 

5. Przygotowanie  projektu  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  przez  Komisję  Rewizyjną 

    dotyczącą  skargi. 

6. Powołanie  zespołu  kontrolnego  Komisji  do  kontroli  wybrnych  jednostek 

    oświatowych  gminy, zgodnie  ze  zmienionym  terminem  planu  pracy  na  II-gie 

    półrocze 2015r.  przez  Radę Miejską. 

7. Sprawy różne. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad komisji wraz ze  zmianami. 

 

 

 



 

 

 

Ad.1 

Komisja rozpoczęła I  posiedzenie  w  dniu  30.07.2015r.  od  godz. 10:00 wizją  lokalną  na  

ul. Jesionowej  w  Kłobucku. 

Komisja  dokonała oględzin  odcinka  ulicy Jesionowej  na  wysokości posesji  nr  28  i  30. 

Stwierdziła, że  opisane  rzekome  zagrożenia  dla  użytkowników  drogi  zostały  

usunięte, ponadto  prawo  własności  winno  być  uregulowane  podziałem  geodezyjnym. 

Obecnie  komisja  nie  jest  w stanie  stwierdzić  definitywnie  przebiegu  drogi  z  

posiadanej  do  wglądu  mapki  terenu. W  końcowej  fazie  ul. Jesionowa  jest  niedrożna  

do  ul. Staszica,  korzystają  z  niej  tylko  mieszkańcy, nie spełnia  parametrów  drogi  

gminnej  zgodnie z rozporządzeniem   Ministra  Transportu i Gospodarki  Morskiej  z dnia 

2 marca 1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakimi powinny  odpowiadać  drogi  

publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz. U.  z   dnia  14 maja  1999r.) 

Z  uwagi  na  w/w  ustalenia   powiadomienie  organów  ścigania  o  zajęciu  pasa  

drogowego  jest  bezprzedmiotowe. 

 

 

Ad.2 

Po  przeprowadzeniu  oględzin    wysłuchano  ustnych  wyjaśnień  Dyrektora  Zarządu 

Dróg i Gospodarki Komunalnej. 

Wyjaśnienia  Dyrektora  ZDiGK  opisane  zostały  w uzasadnieniu   do  projektu  uchwały. 

 

 

Ad.3 

Protokół  nr 10/2015  z  dnia 17.06.2015r.  został  zatwierdzony  jednogłośnie   przez  

członków  Komisji  Rewizyjnej. 

 

 

Ad.4 

Członkowie  komisji  wypracowali  uzasadnienie  skargi   (w załączeniu). 

Radni: W.Dominik    i  A.Tokarz  wnieśli  uwagi  do  protokołu  dotyczące procedowania  

skargi. 

Zdaniem radnego W.Dominika, Rada Miejska  nie  ma  kompetencji  w  zakresie  

rozpatrywania  skargi  dotyczącej  naruszenia  danych  osobowych  Skarżącego. 

Zgodnie  z  art. 12  pkt 2  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  " rozpatrywanie skarg  

w  sprawach  wykonania  przepisów  o  ochronie  danych osobowych  ...  "  należy  do  

Zarządu Generalnego  Inspektora   Ochrony  Danych  Osobowych. 

 

Radny  A.Tokarz  stwierdził  w  sprawie  skargi  z  dnia  19.06.2015r.  co  następuje: 

Organ Burmistrza prawdopodobnie naruszył  art. 20 KPA,  błędnie  ustalając, że  w  

zakresie  ochrony danych osobowych, organem  właściwym  do  procedowania  skargi  

jest  Rada  Miejska   w  Kłobucku.   

 

 



 

 

 

Ad.5 

Komisja Rewizyjna  przegłosowała  sporządzone  uzasadnienie  skargi   oraz  projekt 

uchwały. 

/Za  przyjęciem  uzasadnienia  głosowało  4 członków komisji, 1 osoba  wstrzymała  się 

od  głosu/. 

 

 

Ad.6 

Powołano 2  zespoły  kontrolne  d/s  kontroli  wybranych  jednostek  oświatowych  gminy  

w  składzie: 

I Zespół    -  Witold  Dominik 

                      Mirosław  Strzelczyk 

 

II Zespół   -  Urszula Bugaj 

                       Aleksander  Tokarz 

 

Posiedzenie I komisji  zakończono  o  godz.  13:30. 

 

Dalszy  ciąg  posiedzenia   II Komisji  odbył  się  w  dniu  05.08.2015r.  o  godz. 8:00   ze  

względu  na   konieczność   wypracowania  projektu  uchwały   oraz  uzasadnienia   w  

sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Zarządu  Dróg i Gospodarki  Komunalnej  w 

Kłobucku. 

O  terminie  posiedzenia  komisji    została  powiadomiona  Strona  Skarżąca  drogą  

elektroniczną  w  dniu  30.07.2015r.  o  godz.  13:28  (potwierdzenie  w  załączeniu  do 

protokołu). 

Pomimo prawidłowego powiadomienia osoba skarżąca nie przybyła na posiedzenie 

komisji. 

 

 

Ad.7 

Sporządzenie  protokołu zakończenia kontroli  w zakresie  reprezentowania Gminy  w    

Związku Komunalnym  Gmin  ds. Wodociągów  i  Kanalizacji w Częstochowie  za  okres  

VI kadencji  2010-2014   i  VII kadencji  do  chwili  obecnej   przez   Zespół  Kontrolny. 

Protokół z kontroli został przekazany Burmistrzowi w dniu 06.08.2015r. 

 

Na  tym  protokół  zakończono,  posiedzenie   komisji  zakończono  o  godz. 11:30. 

 

 

Protokołowała: 

Urszula Bugaj 

  

 

 



 

 

 

 

Projekt                                               Uchwała Nr .......................         

                                                   Rady Miejskiej w Kłobucku         

                                                       z dnia .........................                           

 
 

               w sprawie  rozpatrzenia   skargi   na Dyrektora Zarządu  Dróg i Gospodarki 

                                                       Komunalnej w Kłobucku 

 

 

 

        Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 15 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie   

gminnym (Dz. U. z  2013 r., poz. 594  z   późn.zm.)  oraz  art. 229  pkt 3  i  art. 237 § 4   w 

związku  z  art. 36 § 1  ustawy  z  dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania 

administracyjnego  (Dz. U.  z  2013r. , poz. 267  z  późn.zm.), po rozpatrzeniu   skargi  z  

dnia  19.06.2015r. , zarejestrowanej  pod   numerem  OR.1510.1.004.2015  

 

                              Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

 

 

 

                                                                         § 1 

 

Uznaje się skargę P.          (…)                 na Dyrektora Zarządu  Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku  za  zasadną / bezzasadną. 

 

 

                                                                         § 2 

 

Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

 

                                                                         § 3 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kłobucku do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia  skargi. 

 

                                                                         § 4 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                          Załącznik  

                                                                                                               do Uchwały Nr .............................. 

                                                                                                               Rady Miejskiej w Kłobucku 

                                                                                                                z dnia ............................................ 

 

 

 

                                                   U Z A S A D N I E N I E 
                                   dot. projektu uchwały w sprawie  skargi  

                     na Dyrektora Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku 

 

 

 

 

Odnosząc się do skargi i przedstawionych w niej zarzutów przez Skarżącego, wniesionej 

w dniu 19.06.2015r.  do  Burmistrza  Gminy Kłobuck  o  niekompetencje Dyrektora 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku Pana Krzysztofa Chamarowskiego, 

należy w tym punkcie uznać  skargę za bezzasadną. 

Jak ustalono, w dniu 17.06.2015r. odbyły  się prace  mające  na  celu  wykaszanie  pasa 

drogowego przy ul. Jesionowej w Kłobucku przez pracowników ZDiGK w Kłobucku. Na 

wysokości posesji 28 i 30 znajduje się działka drogowa, której nie można wykosić w inny 

sposób jak tylko  przez wejście na własność prywatną. Dlatego też, Pan  Dyrektor zwrócił 

się  osobiście z prośbą do właścicielki nieruchomości o wyrażenie zgody na wykoszenie 

działki, jak również pasa drogowego, a tym samym wejście na jej teren, by wykonać w/w 

prace. Właścicielka posesji nie wyraziła zgody na wejście na jej teren, co było przyczyną 

pominięcia wykoszenia wąskiego w tym miejscu pasa drogowego. Właścicielka 

dobrowolnie zobowiązała się do uporządkowania terenu i skoszenia trawy. W związku z 

powyższym należy uznać, iż obowiązki zostały wykonane w sposób prawidłowy i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30.07.2015r.  komisja   przeanalizowała  

wyjaśnienia ustne  i  pisemne  Dyrektora  Zarządu  Dróg  i  Gospodarki   Komunalnej   w 

Kłobucku. Oświadczył  on, iż  użył  zwrotu "jeden z mieszkańców złożył skargę"  w  w/w  

sprawach. 

Komisja uznała, że brak jest jednoznacznego i  umyślnego  przekazu  informacji  danych  

osobowych  skarżącego  dla  drugiej  strony  sporu. Zdaniem  Komisji   nie  występuje  

przesłanka nawet  znikomej  szkodliwości  czynu,   nie  zostały  naruszone  przepisy  art. 

23  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych. 

Wobec powyższego  Komisja  uznaje, że w tym punkcie  skarga  jest  niezasadna. 

 

  
 
 
 



 

 

(…) - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
 o ochronie danych osobowych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2014r., Poz. 1182) 


