
Projekt                                                                                             Kłobuck, dnia   06.05.2019r.

RM. 0012.1. 005. 2019  

                                                                       
                                                                    Protokół   Nr  5/2019

z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów,
Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska

odbytego  w  dniu  06.05.2019r.

      W  posiedzeniu, któremu  przewodniczył   Radny   Wojtysek  Marcin   udział    wzięli  
członkowie   Komisji  wg  listy  obecności   stanowiącej   załącznik   do   niniejszego  
protokołu.

Proponowany  porządek posiedzenia:   
   
 1. Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad.
 2. Przyjęcie   protokołu   Nr 4/2019   z   dnia   19.03.2019r.      
/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w 
BIP bip.gminaklobuck.pl/  
3.  Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie    zmiany Uchwały Nr 
349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 
drodze inkasa od osób fizycznych, określenia  inkasentów  i  wynagrodzenia  za  inkaso  
(z późn.zm.).
4.  Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian w planie budżetu na
rok 2019
5. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany uchwały Nr 
30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
6. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia   kredytu 
długoterminowego na  finansowanie planowanego deficytu  budżetu Gminy Kłobuck w 
2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.
7.  Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały Nr 
35/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty 
targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck .
8.  Omówienie sprawozdania Burmistrza w zakresie wykonania  budżetu  Gminy  za rok 
2018.
9.   Analiza  wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2018.
10.  Sprawy różne 
11   Zamknięcie posiedzenia komisji.



Ad.1
      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

   Przewodniczący    Komisji  M.Wojtysek  -  otworzył    posiedzenie   Komisji   Budżetu,
Finansów, Handlu, Usług    i   Ochrony   Środowiska.

      Powitał   wszystkich   przybyłych   na   komisję. 
      Oświadczył,  iż   zgodnie   z   listą   obecności   aktualnie   w   posiedzeniu   uczestniczy 
      9  członków, co  stanowi kworum pozwalające  na podejmowanie  prawomocnych decyzji. 
      Odczytał   proponowany  porządek  posiedzenia.
      Zapytał, czy  ktoś  wnosi  o zmianę  porządku  obrad komisji.
 

     Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie
przyjęła    porządek   posiedzenia   komisji.  

Ad.2.  
Przyjęcie   protokołu   Nr 4/2019   z   dnia   19.03.2019r.    
/projekt protokołu  został  zamieszczony na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego  w  Kłobucku 
w BIP bip.gminaklobuck.pl/  

      Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie  
      przyjęła  protokół  z  poprzedniej komisji.

 
Ad. 3. 
Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w  sprawie    sprawie    zmiany Uchwały Nr
349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i  podatku leśnego w
drodze inkasa od osób fizycznych, określenia  inkasentów  i  wynagrodzenia  za  inkaso
(z późn.zm.).

Skarbnik K.Jagusiak  poinformowała, że  w związku z wyborami zmienia się imiennie  
osoby  wyznaczone  do  prowadzenia  inkasa  podatku   rolnego, leśnego  i  od 
nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw.
W związku z tym, poprosiła o akceptację  projektu uchwały.

     Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.

 



Ad. 4.  
Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian w planie budżetu na 
rok 2019

Skarbnik K.Jagusiak  jeśli chodzi o stronę dochodową czyli  Załącznik Nr 1 wprowadza 
się do planu dochody z tytułu realizacji następnego  projektu oświatowego   w  wysokości 
254.065,44 zł  co ma odzwierciedlenie również po stronie wydatkowej  w 2019 roku  
zwiększenie planu dochodów  w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji  w wysokości 
69.000 zł   w  zakresie umów cywilno-prawnych  z targowiska.
Jeśli chodzi o stronę wydatkową, to głównie   chodzi o:
- zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg  w wysokości 50.000 zł,
- na projekt „Nowa jakość  edukacji w Gminie Kłobuck”  chodzi o szkoły podstawowe tzw.
miejskie  254.065,44 zł,
- na bieżące wydatki OSiR 19.000 zł  związane z rozliczeniami VAT i zwiększoną ceną oleju
napędowego,
- wprowadzenie  do planu  realizacji budowy placu zabaw na terenie OSiR-u 155.000 zł , 
- zmniejszenie planu na projekcie budowy Sali gimnastycznej  przy SP Nr 1  - 20.000 zł  , 
plan pierwotny  89.000 zł, podpisana umowa  na 69.000 zł.

Deficyt określony w Załączniku Nr 5 zwiększa się nieznacznie  o kwotę 135.000 zł wolne 
środki  pozostałe z roku ubiegłego. Inne pozycje deficytu pozostają  bez zmian, w związku
z tym ten deficyt jest określony po zmianach w tej uchwale na kwotę  4.194.704,99 zł.

Wskazała, że w uzasadnieniu pojawił się błąd, niepotrzebne jest zdanie „Limity środków 
dla jednostek pomocniczych po rozliczeniach przedstawia załącznik Nr 6” ponieważ było 
to w poprzedniej uchwale i niepotrzebnie zostało przeniesione.

Radni otrzymali nowy załącznik  Nr 5 . Związany jest on  z wprowadzeniem darowizny 
dla Szkoły Podstawowej  w kwocie 5.149 zł , przesunięcia jednostek pomocniczych  tj. 
Osiedla Nr 1   i  Sołectwa Kamyk na łączną kwotę 5.500 zł  i przesunięcia pomiędzy 
dotacjami dla których organem prowadzącym  jest gmina  pomiędzy rozdziałami  
klasyfikacji budżetowej.
W gospodarce komunalnej  i  kulturze fizycznej  te przesunięcia środków osiedlowych. W 
związku  z  dołączeniem Załącznika Nr 5 złożyła  autopoprawkę  w brzmieniu uchwały  w
§ 1 ust. 1. Dokonuje  się zmian  w planie  dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z 
załącznikiem nr 1, 2 i 5 do uchwały.

Przewodniczący komisji M.Wojtysek   zapytał czy  projekt „Nowa jakość  edukacji w 
Gminie Kłobuck”  jest  obecnie i realizowany.  Co w ramach tego projektu zostanie 
zakupione.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że tak jak przy projektach  realizowanych w szkołach 



wiejskich   część środków będzie przeznaczona na doposażenie pracowni w laptopy, 
tablice multimedialne,  inny sprzęt  typowo edukacyjny. Projekt jest 2 letni. Szczegóły 
ewentualnie  przekaże na Sesji.
 

     Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała   projekt   uchwały  wraz   z   autopoprawką  w  brzmieniu
uchwały   w  §  1  ust.  1.  Dokonuje   się  zmian   w  planie   dochodów  i  wydatków
budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 5 do uchwały. 

Ad. 5. 
Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany uchwały Nr 
30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K.Jagusiak  w  wydatkach bieżących wprowadza  się  dwa zadania  wieloletnich 
projektów, które są  finansowane  z udziałem środków unijnych:
„1.1.1.6 Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck. Poprawa efektywności kształcenia 
ogolnego”
Okres realizacji 2019-2021
Łączne  nakłady  finansowe  kwota 808.503 zł
Limit 2019    -  254.066 zł
Limit 2020    -  357.489 zł
Limit 2021   -   196.948 zł

„1.1.1.7 Centrum Integracji i Aktywności Społecznej. Wzmacnianie potencjału społeczno-
zawodowego  społeczności  lokalnych”
Okres realizacji  2020-2022
Łączne nakłady finansowe 698.627 zł
Limit 2020  -  174.656 zł
Limit 2021  -  349.313 zł
Limit 2022  -  174.658 zł

Jeśli chodzi o objaśnienia  czyli  Załącznik Nr 2 który jest nieodłącznym elementem 
projektu uchwały tej wieloletniej prognozie finansowej  poprosiła o przyjęcie 
autopoprawki w postaci  skreślenia w  pkt 2  tej poprzedniej nazwy zadania 
„Przebudowa boiska  sportowego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na 
terenie OSiR  w Kłobucku” ponieważ  zostało to błędnie  umieszczone. Czyli ta 
poprzednia nazwa została już zmieniona na poprzedniej sesji. W tym zadaniu 
zwiększamy   koszty realizacji na kwotę  2.901.644 zł. Została  błędnie skalkulowana  
wartość całości zadania. Koszty  są aktualizowane  zgodnie z kosztorysem.

Druga zmiana dotyczy  „Projektu budowy  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 



Nr 1 w Kłobucku” zmniejszenie nakładów tak jak w zmianach w budżecie.

Radny M.Cieśla – zapytał  o pozycję  „Rewitalizacja  targowiska miejskiego  w Kłobucku
– Poprawa  warunków handlu na rynku lokalnym” , co tam będzie robione.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że jest to II etap realizacji targowiska miejskiego, po 
lewej stronie  ul. Rómmla. W tej chwili są prowadzone roboty budowlane.

Radny M.Cieśla – ponieważ  w wykazie przedsięwzięć  do WPF  ujęto  zadanie ”Projekt 
przebudowy mostu  drogowego nad  rzeką Czarna Oksza  (Kocinka) w m. Kamyk ul. 
Mostowa  zapytał czy  nie można byłoby  rozważyć  remont  mostu  na  Zakrzewie, gdyż
jest on w bardzo złym stanie.

Burmistrz J.Zakrzewski  wprowadzić można, tylko jaki jest sens wprowadzać coś, jak nie
mamy możliwości na ten moment realizowania  tego co już mamy  zapisane.  Do WPF 
można wszystko wpisać, ale  to  trzeba też  rozpisać w latach i w pieniądzach, więc 
P. Skarbnik musi też   racjonalnie  do  tego  podchodzić. Najpierw trzeba  zrealizować  
pewne  rzeczy, żeby wprowadzać  nowe. Musi być jakaś płynność działań.
W tej chwili jest poważny problem na Rybnej  gdzie ten most jest jeszcze w stanie 
użytkowania i nic się z nim nie dzieje,  trzeba go  po prostu wyremontować swoimi 
siłami żeby on jeszcze przez kilka lat mógł funkcjonować. A  mamy mosty fizycznie 
pozamykane, tak jak w Kamyku czy na Rybnej. ZDiGK przygotowuje przetarg na 
projekt mostu w Kamyku i jednocześnie na remont mostu w Rybnej. Jeżeli zostaną 
zrealizowane te dwa mosty, to będą realizowane następne. Są rzeczy pilniejsze i to co 
może jeszcze funkcjonować  przez jakiś czas.

Radny M.Cieśla – uważa, że most na Zakrzewie, to naprawdę może być pilna sprawa. 

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że póki co przeglądy mostów robione  corocznie, 
dopuszczają  ten  most do użytkowania, więc nie ma jakby powodów do obaw.
Wiadomo, że nie można z tym czekać w nieskończoność i te naprawy bieżące Dyrektor 
ZDiGK musi podjąć  aby degradacja tego mostu nie postępowała. Na chwilę obecną ten 
most nie jest do zamknięcia tylko do naprawy. Natomiast  naprawy wykonuje 
bezpośrednio ZDiGK, więc nie jest to wprowadzane do WPF, bo jest to sprawa na już, na 
dziś, na ten rok. Oczywiście z czasem trzeba się będzie przymierzyć do tego rodzaju 
rzeczy. Można by to np. połączyć z remontem odcinka drogi, tak jak w przypadku 
Kamyka, bo wtedy jest to składane do tzw. schetynówek.

     Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.



Ad. 6. 
Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie      zaciągnięcia   kredytu 
długoterminowego na  finansowanie planowanego deficytu  budżetu Gminy Kłobuck w 
2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.

Burmistrz J.Zakrzewski  – zgodnie z planem budżetu na 2019 rok jednym ze źródeł 
przychodów jest kredyt w wysokości ustalonej w projekcie uchwały. Wg. Stanu na 
31.03.2019r. zadłużenie gminy wynosi 17.528.032,28 zł.
Postanawia się zaciągnąć w roku 2019 kredyt długoterminowy w kwocie 4.333.737,95 zł  
na  finansowanie  planowanego deficytu  budżetu Gminy Kłobuck  w  2019 roku oraz 
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.
Spłata kredytów będzie następować z dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w latach 
2022-2028.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową.
Żeby ogłosić przetarg  na  tą  usługę  kredytową, trzeba  podjąć taką uchwałę. 

     Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.

Ad. 7.
Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały Nr 35/IV/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej 
oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck .

Dyrektor  OSiR J.Krakowian    jest to uchwała zmieniająca wysokość opłaty targowej. 
Proponuje się wprowadzić  dodatkową opłatę  w  większej wysokości  tj. 70 zł  za każdy 
m²  powierzchni na terenie miasta podczas imprez artystyczno-rozrywkowych i 
sportowych za sprzedaż towarów i usług, za sprzedaż obnośną z ręki lub kosza – 5 zł oraz
za sprzedaż z wózka – 10 zł.

Radny T.Wałęga  zadał  pytanie  odnośnie  „pkt 3) w trakcie odbywających się na terenie 
miasta  imprez   artystyczno-rozrywkowych  i  sportowych  za  sprzedaż  towarów lub 
usług za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni ….”  Uważa, że  w tym projekcie  
uchwały  wymagane powinno być uszczegółowienie, bo np. Dni Kłobucka są imprezy 2 
dniową  i nie ma tu wyszczególnionego  okresu płatności tzn. jeśli ktoś zapłaci w jednym 
dniu, czy nie będzie musiał płacić za dzień następny płacić. 

Skarbnik K.Jagusiak –wyjaśniła, że zgodnie z ustawą opłata targowa jest opłatą dzienną. 
Ściągalnością  opłaty zajmuje  się  OSiR. 



Radna E.Kotkowska zapytała, jak ostatecznie wygląda sytuacja  związana  z 
niezadowoleniem  handlowców na targowisku  po  zwiększeniu opłaty .

Dyrektor  OSiR J.Krakowian wyjaśnił, że jest zadowolony ze zmian opłaty targowej, co 
widać w zmianach budżetowych . Sytuacja się uspokoiła, handlowcy pogodzili się z tą 
kwotą. Nie ma żadnych skarg  na wniesione zmiany. Wszystkie umowy rezerwacyjne 
zostały wyprzedane . Każdy się do tego przyzwyczaił. Nasze targowisko  jest jednym z 
lepszych.

Radna E.Kotkowska  zapytała, ile tych miejsc jest dokładnie teraz  możliwych do 
rezerwacji. Było 400.

Dyrektor  OSiR J.Krakowian  wyjaśnił, że w tej chwili jeszcze trwa III etap  rewitalizacji. 
W tej chwili nie ma takiej sytuacji , że ktoś stracił możliwość handlu. Nie ma  możliwości  
handlu miejscami. Wszyscy zostali zaspokojeni jeżeli chodzi o możliwości handlu.

Radny J.Kulej – uważa, że ta cena jest trochę zawyżona.

Burmistrz J.Zakrzewski  chodzi o to, że podczas takich imprez są stoiska, które zarabiają. 
Z uwagi na związanie VAT-em nie jesteśmy w stanie wystawiać faktur  za te stoiska. 
Jedyną opłatą którą możemy pobrać  jest opłata targowa. Jeżeli w czasie takich imprez, jak 
Dni Kłobucka  jesteśmy w stanie  za to stoisko wziąć przyzwoite pieniądze  i nie ma 
możliwości wystawienia faktury, to jest problem jak obciążyć  te stoiska taką opłatą. 
Jedynym  rozwiązaniem jest opłata targowa. Biorąc pod uwagę stawki czy proponowane 
opłaty za te stoiska,  ta stawka  jest wypadkową   tych stawek.  Uważa, że 70 zł  za cały 
dzień, nie jest wysoką stawką.

Radny J.Kulej – widzi problem  w tym, że  nie będzie to  opłacalne dla  osoby  handlującej.
Może  się  zdarzyć, że nikt  nie przyjdzie. 

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że są osoby chętne  do handlowania. Stawka została 
dopasowana  do proponowanych  ofert, czyli wiadomo, że ktoś zapłaci takie pieniądze. 
Oczywiści Dni Kłobucka są specyficzne, bo jednak przyciągają ludzi  i  jakby ta  impreza 
jest inna. To nie znaczy, że ktoś musi stać na 10 m, przy takim ruchu i takiej imprezie, to 
nie są wygórowane  stawki.
Chodzi o to, żeby była poprawność  zbierania opłat.  

Radny M.Cieśla – zapytał   jak  wygląda  ta opłata w odniesieniu do innych miejscowości.

Burmistrz J.Zakrzewski  trudno porównywać inne miasta, dlatego że może inne miasta 
nie mają tego problemu   VAT-u. Musimy poczekać jeszcze rok  i wtedy będziemy mogli 
wystawiać  fakturę VAT-owską takiej firmie za użyczenie czy wydzierżawienie stanowiska



i  problem się rozwiąże. Na ten moment nie możemy takich opłat pobierać. Natomiast 
opłata targowa obowiązuje w każdym mieście. Zgodnie z ustawą może być pobierana w 
każdym miejscu gdzie jest prowadzony handel.

Radna A.Borowiecka-Idziak jeżeli chodzi o teren tzw. ogródka  piwnego gdzie  są 
parasole, czy  też  jest płatność  od  metrażu?  Czy tylko jest opłata  za  same stoisko?

Burmistrz J.Zakrzewski   wyjaśnił, że oplata jest zarówno za stoisko jak i teren zajęty pod 
ustawione  parasole.

    Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    pozytywnie
zaopiniowała  projekt  uchwały.

     /Za  – głosowało 8 radnych , przeciwnych głosów – nie było ,  1 osoba wstrzymała się od
głosowania – (J.Soluch)/

Ad. 8.
Omówienie sprawozdania Burmistrza w zakresie wykonania  budżetu  Gminy  za rok 
2018.

Skarbnik K.Jagusiak jeśli chodzi o stronę dochodową  została ona wykonana modelowo.
W zakresie dochodów bieżących  wykonanie wynosiło 101,77%. Co miało na to wpływ?
Głównie bardzo dobre wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
gdzie ponadplanowe dochody tj. 6%, ale kwotowo to jest 1.200.000 zł. Nie jesteśmy 
odosobnioną gminą, większość gmin zanotowała bardzo dobre wpływy z tego tytułu , co 
ma pewnie odzwierciedlenie teraz  jeśli chodzi o planowane przez rząd ulgi. U  nas te 
udziały  wynoszą 1.200.000 zł  po stronie dochodowej więcej.
Natomiast jeśli chodzi o dochody majątkowe, wykonanie 90%. Tutaj głównie wpływ miało
niewykonanie blisko 700.000 zł  dochodów majątkowych z tytułu  dotacji  do modernizacji
oświetlenia  ulicznego – wniosek o płatność Nr 2 , który został  jak gdyby dopiero  
zanalizowany przez  Urząd Marszałkowski  w styczniu  i dalsza procedura uzupełnienia 
tego wniosku trwa. 
Jeśli chodzi o  stronę wydatkową , to też wykonanie było wysokie  łącznie  97,16%, 
wydatki bieżące 97%, wydatki  majątkowe  98%. Uważa, że w kwotach ogólnych to 
wykonanie jest bardzo prawidłowe. 
Jeśli chodzi o wynik finansowy, to jest on ujemny  ponieważ gmina w roku  ubiegłym 
zaciągnęła 9.000.000 zł kredytu. Jeśli chodzi o ten wynik, to  jest kwota  7.818.000 zł jest na 
minus, jeśli chodzi o nadwyżkę operacyjną  osiągniętą  w roku ubiegłym  jest ona bardzo 
dobra  i  jej wysokość  wynosi  6.618.000 zł , co powoduje że  na razie wskaźniki spłaty 
długu  są na bezpiecznym poziomie. 

Przewodniczący komisji M.Wojtysek -   podziękował P. Skarbnik za ogrom pracy 
wniesionej w przygotowanie tak obszernego materiału. 



Radna E.Kotkowska  zapytała, czy  jest  coś  czego  powinniśmy się obawiać  w tym 
wykonaniu, jakieś zagrożenie na ten rok co będzie skutkowało niewykonaniem jakiegoś 
zobowiązania , czy są  jakieś  inne sytuacje  stwarzające zagrożenie.

Burmistrz J.Zakrzewski   jak już P. Skarbnik wspomniała o ulgach, które rząd planuje, to 
może stanowić problem. Problemem mogą być podwyżki dla nauczycieli, bo nie mamy 
gwarancji że rząd przekaże 100% środków na ten cel. To są problemy, które mogą się 
pojawić i będą  one miały odzwierciedlenie w sytuacji budżetowej. Również P. Skarbnik 
wspomniała, że jest bardzo  dobra ściągalność z podatków. Ona  oczywiście wynika z 
dobrej koniunktury z podniesienia minimalnej  płacy, z wielu innych  czynników, które to 
powodują. Więc każda ulga podatkowa  powoduje, że  w PIT będzie mniej, tym bardziej   
udziały w PIT, które należą do gminy będą    mniejsze, więc  może ten wpływ z tytułu 
podatku od osób fizycznych  być mniejszy. Należy  zastanowić się czy w przyszłym roku  
nie podnieść podatków  dlatego, że jednak chcąc realizować inwestycje, a jednocześnie 
patrząc przez pryzmat podnoszenia płac  minimalnych,  co powoduje  że robią się 
dysproporcje  w płacach poszczególnych stanowisk  my  też musimy patrzeć  przez 
pryzmat  rynku. Więc musimy  reagować  na  ten  rynek, również  w naszych  jednostkach,
więc to będzie powodowało zwiększenie wydatków bieżących, co  w efekcie spowoduje   
gorsze wskaźniki  w wydatkach inwestycyjnych. Żeby to zrównoważyć  jedynym 
sposobem na ten moment, jeżeli  dojdzie  do  sytuacji, że  będą  większe  ulgi, czyli  
mniejsze  wpływy z podatku CIT i  PIT, to siłą rzeczy wpływy będą mniejsze a wydatki 
bieżące większe. Więc trzeba będzie czymś tą lukę  wypełnić.  Nie ma  innego sposobu. 
Wzrost z tyt. podatków od nieruchomości, który  mamy w planach,   może być realny 
fizycznie  dopiero za 2 lata nie wcześniej , dlatego że  jeszcze teraz obowiązują ulgi 
podatkowe  dla nowych inwestorów. Realnie patrząc, to 2 lata to jest takie minimum  
gdzie te wpływy będą realnie  widoczne.
To są takie zagrożenia, które my  widzimy, jeśli chodzi o finanse publiczne.

Radna E.Kotkowska   zapytała, czy to zadłużenie gminy na ponad 17.500.000 zł   nie 
budzi jakiś obaw pod kątem  potencjalnych inwestycji, bo  to jest  prawie 20%  budżetu.
 
Skarbnik K.Jagusiak  wyjaśniła, że  zawsze zadłużenie  budzi  obawy, dlatego  zawsze 
wspomina, że wskaźniki  jak na razie nie budzą wątpliwości , nie musi jakoś specjalnie to 
przeliczać, bo są gminy które muszą to robić. Natomiast  do Skarbnika należy żeby te  
wskaźniki były w miarę dobre, żeby nie popuszczać pewnych relacji  tylko dlatego, że są 
te potrzeby, bo potrzeby są zawsze, właśnie po to żeby te spłaty były.
Jeśli chodzi o zadłużenie, to ono oscyluje  wokół  22% dochodów wykonanych . Uważa, że
jesteśmy na bezpiecznym poziomie, chociaż każdy chciałby aby tego kredytu  pewnie było
jak najmniej. Jednak czasami nie da rady, tym bardziej że  ta presja kosztów pracy  jest w 
tym roku  bardzo duża. To już możemy wiedzieć, że na przedszkola  na pewno subwencji 
nie dostaniemy,  bo to jest zadanie własne gminy. Czyli jeśli będą od września podwyżki  
dla  nauczycieli, to  nauczyciele w przedszkolach  nie  są  subwencjonowani.
 



Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że w przedszkolach nie ma  pieniędzy   na  tzw. ucznia .
Jest na przedszkolaka, ale jest to relatywnie  dużo  mniej  (stała kwota). Nawet jak będzie 
ta kwota  zwiększona, to będzie   nieznacznie zwiększona. A zarówno w  szkołach jak i w 
przedszkolach pracują nauczyciele, więc obowiązuje  ich  Karta Nauczyciela. 

Radna A.Borowiecka-Idziak  zapytała  o wynagrodzenie nauczycieli, jak nauczyciele 
będzie rozliczani za okres strajku. Czy pieniądze zostaną w gminie czy będą przekazane 
na szkołę.  

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że wynagrodzenia zostały wypłacone, potrącone 
zostały według pensum . Zgodnie z opinią  prawną,   obniżone  zostały  wynagrodzenia  
za okres  strajku. Pieniądze zostają w budżecie, dlatego że gmina dopłaca do oświaty.

     Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie
pozytywnie   zaopiniowała    sprawozdanie   z  wykonania  budżetu  Gminy  za
rok 2018

Ad. 9.
Analiza  wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2018.

Przew. GKPiRPA J.Krakowian  - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 
Przeciwdziałania  Narkomani   stanowi  Załącznik Nr 8  do  Zarządzenia Burmistrza 
Kłobucka w sprawie  wykonania budżetu za 2018 rok, które  wszyscy Radni otrzymali.

Gminna komisja dysponowała   kwotą 343.000 zł. Największą kwotę wydatkowano na 
kluby sportowe . Była to kwota w wysokości 274.500 zł. Została ona zrealizowana w 
formie konkursów przez poszczególne  kluby sportowe.
 GKRPA  zbiera się raz w tygodniu . W 2018 roku do  wpłynęło 68 wniosków o podjęcie 
czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W 
związku z powyższym wysłano łącznie 102 wezwania do osób podejrzanych o 
uzależnienie oraz osób współuzależnionych.
Kompetencją GKRPA jest również kierowanie spraw do Wydziału Rodzinnego i 
Nieletnich przy  Sądzie Rejonowym w Częstochowie  wniosków o  orzeczenie 
obowiązkowego leczenia odwykowego.
W celu  zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono 
wykonanie 68 wywiadów policyjnych.
W zakresie badania biegłych sądowych wydano 26 opinii biegłego psychologa  oraz 26 
opinii biegłego psychiatry.
W 2018 roku zauważono niepokojącą rzecz, że dużo wniosków zostaje wysyłanych do 
osób uzależnionych, natomiast osoby te nie zgłaszają się. Wniosek taki jest trzykrotnie  



kierowany do osoby uzależnionej . Jeśli w dalszym ciągu osoba się nie zgłosi,  wówczas 
komisja wysyła wniosek do Sądu.
Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza kłobucka sfinansowano  wydatki o łącznej 
wysokości  5.131,70 zł  przy rezerwie w wysokości 5.500 zł.
W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy  w  formie zasiłków celowych dla rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami  w  wysokości 16.000 zł.
Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z  tych rodzin  wydano 7.995,18 zł.
Program został zrealizowany w 94,53% planowanych środków.

Realizowany jest również  Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii.
W okresie sprawozdawczym  na realizację tego programu wykorzystano środki w 
wysokości 5.680 zł, co stanowi 81,14% planowanych wydatków.
GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy 
Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL”. Punkt jest czynny raz w 
tygodniu.
W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 12 porad w zakresie podejrzenia o 
uzależnienie od alkoholu i narkotyków. 

    Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska  przyjęła
sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 10.
Sprawy różne   

Nie wniesiono spraw różnych.

Ad. 11   
Zamknięcie posiedzenia komisji.

       Wobec    zrealizowania     porządku   posiedzenia,  Przewodniczący  Komisji   Budżetu,
      Finansów,   Handlu,  Usług   i   Ochrony   Środowiska   P. Marcin Wojtysek    

   o   godz. 12:00 zamknął   posiedzenie.   
        
      

Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                         
      Protokołowała:     Danuta Kowalik 

                   
   Uwaga : Zgodnie  z  § 45  ust. 2  Statutu Gminy Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga

      przyjęcia  na   najbliższym  posiedzeniu  komisji.



                                                               Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu , Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu 06.05.2019r.

Lp. Nazwisko  i  imię Funkcja Podpis

1 Batóg Józef  Członek Komisji obecny

2 Soluch Janusz  Członek Komisji obecny

3 Kulej Jerzy Członek Komisji obecny

4 Wojtysek Marcin Przewodniczący Komisji obecny

5 Woźniak Mateusz Wiceprzewodniczący  Komisji nieobecny

6 Praski Tadeusz Członek Komisji obecny

7 Cieśla Mirosław Członek Komisji obecny

8 Borowiecka-Idziak 
Angelika

Członek   Komisji obecna

9 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

10 Wałęga Tomasz Członek  Komisji obecny


	Lista obecności

