
Projekt
                                                        Protokół Nr 11/2016
                                         z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
                                        przy Radzie Miejskiej w Kłobucku      
                                                odbytego w dniu 26.10.2016r.         

Obecni  na  posiedzeniu  wg  listy  obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Zatwierdzenie protokołu  nr 10 /2016  z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  z  dnia  
26.09.2016r.
3. Omówienie  pisma  nr SKO.4117.56.2016  z  dnia  05 października 2016 r.  dot. skargi  na 
działalność  Dyrektora  Zarządu Dróg  i  Gospodarki  Komunalnej  w Kłobucku.
4. Rozpatrzenie skargi  o jej  zasadności   przez Komisję Rewizyjną – wypracowanie 
uzasadnienia i projektu uchwały.
5. Powołanie   Zespołu  kontrolnego   w  celu  sprawdzenia  działalności  Komisji 
ds.Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  za okres
2014-2016 w  aspekcie ustawy o wychowaniu  w  trzeźwości oraz uchwał Rady Miejskiej w
Kłobucku  Nr 10/IV/2014   i  Nr 24/V/2015  -  wyznaczenie  terminu  kontroli.
6. Sprawy różne.
 

Ad.1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.A.Nowak otworzył posiedzenie komisji o godz. 
9:00. Powitał zaproszonych gości – Dyrektora ZDiGK   P.K.Chamarowskiego  oraz  osobę   
skarżącą.

Ad.2
Protokół Nr 10/2016 z posiedzenia Komisji  z  dnia  26.09.2016r.  został  zatwierdzony  
jednogłośnie.

Ad.3
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Aleksander Tokarz  przedstawił  uzasadnienie 
skargi  z  dnia  01.08.2016r.

Komisja   udała  się  z  Dyrektorem ZDiGK P.K.Chamarowskim  oraz   osobą  skarżącą  na 
wizję  lokalną   w  sprawie  spornego  miejsca  postojowego. 
Po  wizji, członkowie Komisji  Rewizyjnej  sugerują  urządzenie  miejsca  postojowego w 
miejscu wskazanym  przez Komisję  i  wnioskują  do  Burmistrza  Kłobucka  o rozważenie 
takiej  możliwości  wyznaczenia miejsca postojowego.



Ad.4
W odpowiedzi na skargę z dnia 01.08.2016r. dotyczącą zaniechania wydania decyzji przez 
Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w  Kłobucku w sprawie wyznaczenia 
miejsca postojowego na działce ew. Nr 4350/107 w Kłobucku, Komisja Rewizyjna po 
przeanalizowaniu  sprawy  i  zapoznaniu  się ze  stanowiskiem  stron, uznała  skargę  za  
bezzasadną.

Komisja wypracowała  projekt uchwały,  uznając jednogłośnie skargę  za bezzasadną.

W załączeniu – projekt  uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora ZDiGK 
wraz  z   uzasadnieniem.

Ad.5
Powołano  zespół  kontrolny  w  celu sprawdzenia  działalności Komisji  ds. 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  za  okres  
2014 – 2016  w  składzie:

– Adam  Nowak,
– Urszula Bugaj,
– Mirosław Strzelczyk.

Termin kontroli ustalono na dzień  08.11.2016r. (wtorek)  godz. 900.
O  terminie kontroli  zostanie powiadomiony Burmistrz Kłobucka  oraz Przewodniczący 
Komisji  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
Pan Jacek Krakowian.

Zespół kontrolny  zwróci  się  do Przewodniczącego  Komisji  ds. Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  o  przygotowanie  
następujących  materiałów  do  kontroli:
1) Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  oraz  Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy 
Kłobuck  w  latach 2014, 2015   i  za 10 miesięcy 2016r.;
2) udostępnienie Protokołu  Kontrolnego NIK  z  2016r.  dotyczącego  kontroli  Komisji ds. 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii.

Ad.6
Upoważnienia do kontroli  dla  Zespołu  Kontrolnego  zostaną  sporządzone  i  podpisane 
przez  Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:
Urszula Bugaj



                                                     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  2016 r., poz. 446  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  (j.t. Dz. U.  z  2016 r. , poz. 23), po  rozpatrzeniu   skargi  z  dnia  
01 sierpnia  2016r. (wpływ do UM w Kłobucku w dniu  16.08.2016r.), zarejestrowanej  pod  
numerem  OR.1510.1.003.2016

                              Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

                                                                         § 1

Uznaje  się  skargę  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.



                                                        U Z A S A D N I E N I E
                                                                  do  Uchwały

       w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki
                                                 Komunalnej   w   Kłobucku

Pan  Skarżący  pismem z dnia 25.11.2013r. zwrócił się do Burmistrza Kłobucka Pana 

Krzysztofa Nowaka o wydzierżawienie części działki nr ewidencyjny 4350/107 obręb 

Kłobuck położonej pomiędzy blokiem nr 2 i garażami przy ul. Rómmla w Kłobucku. 

Prośbę swą uzasadnił złym stanem zdrowia swoim oraz swojej żony. Jednocześnie 

oświadczył, iż oboje posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Zaznaczył, że dzięki 

swoim staraniom przedmiotowe miejsce zyskało utwardzoną nawierzchnię.

Pismo Skarżącego  zostało rozpatrzone w dniu 21.03.2014r. przez Komisję 

Zagospodarowania Przestrzennego Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego. Komisja  w sentencji zaproponowała pozostawienie miejsca jako 

ogólnodostępnego do parkowania dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Powodem 

odrzucenia wniosku było posiadanie garażu przez Wnioskodawcę przy ul. Wyszyńskiego 

w Kłobucku oraz jego konfliktowość wobec innych parkujących o czym poinformowała 

Radna D.Gosławska na posiedzeniu w/w Komisji. 

Dodała, że w bloku Wnioskodawcy zamieszkują inne osoby niepełnosprawne. Ponadto 

złożyła wniosek o odrzucenie wniosku o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

terenu dotyczącego przedmiotowej sprawy. Komisja w głosowaniu postanowiła odrzucić 

wniosek. 

O stanowisku Komisji Wnioskodawca został poinformowany pismem z dnia 08.05.2014r. 

Następnie w dniu 28.08.2015r. Skarżący  zwrócił się z prośbą o przeznaczenie części 

działki 4350/107 położonej w Kłobucku przy ul. Rómmla na postój dla osoby 

niepełnosprawnej, uzasadniając jak dotychczas. W odpowiedzi Dyrektor Zarządu Dróg i 

Gospodarki Komunalnej   w Kłobucku pismem z dnia 22.09.2015r. poinformował, iż 

wskazana działka nie spełnia podstawowych parametrów technicznych dla miejsca 

parkingowego dla osób niepełnosprawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra 



Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z póź. zmianami.

Kierując się dobrą wolą i chęcią polubownego załatwienia sprawy zostało wyznaczone 

dodatkowe miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na istniejącym parkingu przy

ul. Rómmla  w Kłobucku, na przeciwko wskazanej przez Wnioskodawcę lokalizacji. 

Pismem z dnia 18.11.2015 r. Skarżący zwrócili się z kolejną prośbą  o wyznaczenie na 

wskazanej wcześniej działce miejsca postojowego dla samochodu osobowego, 

uzasadniając ją jak dotychczas, niepełnosprawnością. Jednocześnie wnieśli o oznakowanie

tegoż miejsca postojowego nrumerem rejestracyjnym użytowanego przez Nich 

samochodu. Pismo zostało skierowane na Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Komisja 

ta w dniu 23.12.2015r. uznała, że podjęcie decyzji w tej sprawie leży w kompetencji 

Burmistrza Kłobucka.

W dniu 04.02.2016r. Wnioskodawcy zostali poinformowani o braku możliwości 

wyznaczenia miejsca postojowego w proponowanej przez Nich lokalizacji. Przypomniano 

również, że aby zaspokoić ich oczekiwania zostało wyznaczone dodatkowe miejsce dla 

osoby niepełnosprawnej na istniejącym parkingu przy ul. Rómmla w Kłobucku, 

naprzeciwko wskazanej przez Nich działki. Dyrektor Zarządu Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku nadmienił jednocześnie w piśmie, że jak wynika z obserwacji 

nowo utworzone miejsce przez większość czasu jest puste, więc można     z niego 

swobodnie korzystać. Pismem z dnia 29.02.2016r. Skarżący  zwrócili się o wydanie decyzji 

w niniejszej sprawie celem odwołania się do organu II instancji.

W odpowiedzi na powyższe zostali poinformowani, iż w przypadku akceptacji bądź 

odmowy odnośnie wyznaczenia miejsca postojowego udziela się jedynie pisemnej 

odpowiedzi. Zostało to  zakwestionowane przez Wnioskodawców pismem z dnia 

28.04.2016r. 

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku w odpowiedzi z dnia 18.05.2016r. 

podtrzymał stanowisko jak dotychczas. W dniu 16.08.2016 r. do Rady Miejskiej w 

Kłobucku została  skierowana  skarga   na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki 



Komunalnej  w Kłobucku. Następnie w oparciu o opinię radcy prawnego przedmiotowa 

skarga wraz z załączoną dokumentacją została przkazana do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie celem rozstrzygnięcia. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze  ustaliło, że sprawa  dotycząca wyznaczenia miejsca parkingowego nie jest 

indywidualną sprawą z zakresu administracji (nie jest rozstrzygana w formie decyzji 

administracyjnej). 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznała postępowanie Dyrektora Zarządu 

Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku za prawidłowe, wskazując na jego starania 

zmierzające do ugodowego i polubownego załatwienia sprawy. Wyznaczył dodatkowe 

miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na istniejącym parkingu. Informował 

zainteresowanych na bieżąco i zgodnie z procedurą administracyjną o podjętych 

działaniach. 

Brak konieczności wydania w niniejszej sprawie decyzji potwierdziło Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Częstochowie pismem z dnia 05 października 2016r., o czym 

Skarżący zostali  poinformowani. Jednoczesnie Komisja wnioskuje do Burmistrza o 

rozważenie możliwości wyznaczenia miejsca postojowego w kierunku północnym od 

wskazanego przez  Skarżących.

Lokalizacja została wskazana na wizji lokalnej, którą przeprowadziła Komisja w dniu 

26.10.2016 r.

Biorąc pod uwagę  powyższe  fakty, Komisja Rewizyjna uznała  skargę  za  bezzasadną.


