
Projekt                                                                                             Kłobuck, dnia   23.05.2019r.

RM. 0012.1. 006. 2019  

                                                                       
                                                                    Protokół   Nr 6/2019

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

odbytego  w  dniu 23.05.2019r.

      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 5/2019   z   dnia   06.05.2019r.      
/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w 
BIP bip.gminaklobuck.pl/   
 3. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian w planie budżetu na
rok 2019.
 4. 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.
 5. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  Uchwały 
89/VII/2019  z  dnia 7 maja 2019 r. zmieniającej   uchwałę  Nr 24/III/2018  z  dnia 4 grudnia
2018 r. w  sprawie   ustalenia  stawek  terminu   płatności  opłaty targowej  oraz  zasad  jej
poboru  w  drodze  inkasa  na  terenie  Gminy Kłobuck.
6. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia wzoru  wniosku  o 
wypłatę  dodatku  energetycznego.
7.  Sprawozdanie   z   realizacji  Programu   współpracy  gminy  Kłobuck   z  organizacjami
pozarządowymi  za  2018 rok.
/Sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl
w  zakładce  Sprawozdania./
8. Sprawy różne 
9. 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 5/2019   z   dnia   06.05.2019r.    
/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   zmian w planie budżetu na rok
2019.

Skarbnik K.Jagusiak –  głównym zamierzeniem  projektu uchwały to  jest  zadanie  ul.
Strażacka w Białej  i przesunięcie tego zadania  z  powrotem do PROW-u .
Czynniki, które powodują taką sytuację jest fakt, że otrzymaliśmy z dwóch źródeł  
dofinansowanie. Jeśli chodzi o  Fundusz Dróg Samorządowych, to   dofinansowanie 
wynosi  50%, natomiast  w PROW  63,3%. Chodziło o to, żebyśmy wiedzieli jak wyjdzie 
faktycznie przetarg na to zadanie. Gdyby wyszedł  powyżej kwoty 4.800.000 zł, to wtedy 
bardziej opłacałoby się  dofinansowanie  z  Funduszu Dróg Samorządowych  z uwagi na 
to, że w PROW-ie mamy górny limit . Pomimo, że mamy te 63,3% dofinansowania, to 
mamy górny limit, który na gminę wynosi 3.000.000 zł  i z tej kwoty  894.000 zł  już 
wykorzystaliśmy.
W związku z tym został ogłoszony przetarg. Na razie badane są oferty.
 W związku  z czym przerzucamy  w budżecie  to  zadanie z powrotem  do PROW-u  i  na 
28 maja jest podpisanie umowy o dofinansowanie.  
Nadmieniła, że co prawda mamy większe dofinansowanie, ale  finansowanie mniej 
korzystne jeśli chodzi o harmonogram. Przy PROW-ie mamy dofinansowanie  w jednej 
racie w całości  miesiąc po zakończeniu inwestycji  (grudzień). W związku z tym w 
budżecie  trzeba było zabezpieczyć środki takie, które pozwolą nam na zapłatę 



wykonawcy. Czyli w budżecie  nie jest planowana   póki co dotacja z PROW-u. Nastąpi to 
dopiero w grudniu kiedy dostaniemy te   pieniądze. Ponieważ 2.000.000 zł to nie są małe 
pieniądze więc nie można tutaj ryzykować i wprowadzać do planu  tej dotacji  z uwagi na 
fakt, że te pieniądze wpłyną w grudniu.
Ponadto  Fundusz Dróg Samorządowych miałby lepsze źródło finansowania jeśli chodzi  o
harmonogram ponieważ tam były zaliczki  miesięczne. 
W Załączniku Nr 1 wyprowadzamy dotację  z Funduszu Dróg Samorządowych  na to 
zadanie kwota  2.199.460 zł, wprowadzamy do planu dotację na rewitalizację obszaru 
Kłobucka (CIS) ul. Harcerska   dostaniemy zwiększone  dofinansowanie  554.000 zł. 
Łącznie per saldem kwota zmniejszenia dochodów tj. 1.645.460 zł.
Jeśli chodzi o Załącznik Nr 2,  to  jest zmniejszenie planu  wydatków o kwotę 1.042.296 zł
w tym:
- w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo : 
•zwiększenie planu, który wynosi 9. 000 zł na projekt budowy wodociągu Rybno o kwotę
15.207 zł, jest to dostosowanie do oferty przetargowej.
•przeniesienie  z  działu 600 Transport  i  łączność zadania  „Modernizacja  odcinka drogi
gminnej  Nr  470128  w  Białej  i  Kopcu”  do  Programu  Rozwoju  Gminnej  i  Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019   kwota 3.873.083 zł  
Dodała, że w materiałach które Radni posiadają  podano kwotę 3.873.083 zł tj. wg wartości
kosztorysowej   z  wniosku do PROW plus nadzór,  nie  po wartości  ofert   które zostały
złożone,  czyli  będzie  tu  jeszcze  zmniejszenie.  Na  razie  dostosowujemy  budżet  do
podpisania umowy o dofinansowanie.
•Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku  - zwiększenie 78.000 zł  z  uwagi na
konieczność  robót dodatkowych.
• w zakresie Działu 600 Transport i łączność  wyprowadzenie tej kwoty na zadanie ul. 
Strażackiej w Białej.

Ponadto:
-zwiększenie dofinansowania do projektu przebudowy ul. Witosa w Kłobucku o kwotę 
62.000 zł  (plan dotychczasowy  48.000 zł). Jest to zwiększenie dostosowane do ofert, które 
zostały złożone (dwukrotnie unieważniono przetarg  z  powodu braku środków)
-zwiększenie planu projektu przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w 
miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym NR JNI 35004360 o kwotę 5.000 zł oraz 
zmiana nazwy zadania (plan dotychczasowy 55.000 zł wraz z funduszem sołeckim,  aby 
projekt kwalifikował się do dofinansowania,
-podział środków Osiedla Nr 1 i 8 przesunięcie do właściwych działów klasyfikacji 
budżetowej,
-w Dziale 926 Kultura fizyczna  zwiększenie na zadaniu  Budowa Otwartej Strefy 
Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie kwota 15.000 zł. Jest to 
dostosowanie planu do ofert, które zostały złożone, 
- przesunięcie na boisko do koszykówki – środki Osiedla Nr 1 kwota 30.110 zł.
 



Jeśli chodzi o finansowanie, to te brakujące środki  które potrzebne są na realizację zadania
ul.  Strażackiej  w Białej   w planie poprzez zmniejszenie dochodów i nie wprowadzenie
nowych  dochodów  z  tytułu  PROW-u  są  pokrywane  zwiększeniem  dotacji  na  tą  ul.
Harcerską   i   ponadto   poprzez   wolne  środki,  które  zostały  z  roku  ubiegłego   w
wysokości 603.164 zł  co odzwierciedla Załącznik Nr 3.
Załącznik Nr 4 pokazuje deficyt w nowej wersji po ujęciu tych wolnych środków. Łącznie
deficyt  wynosi  4.797.868,99 zł.

Radna E.Kotkowska   zapytała    o  najniższą i najwyższą  ofertę  na ul. Strażacką w Białej.

Skarbnik K.Jagusiak  wyjaśniła, że aktualnie oferty są badane. Różnicę  stanowi  kwota 
600.000 zł na korzyść  gminy.

Radna E.Kotkowska   zapytała o rewitalizację targowiska  78.000 zł, z czego wynika ta
kwota.

Burmistrz J.Zakrzewski   wynika to przede wszystkim z tego, że po odkryciu warstwy  
wierzchniej  okazało się, że warstwa spodnia jest tzw. ruchoma czyli jest to glina  i trzeba ją
zastabilizować  cementem i piachem. Koszty tej stabilizacji  to jest właśnie ta kwota. Kwota
ta jest jeszcze szacowana, sprawdza to kosztorysant i  inspektor. Ale taki szacunkowy 
koszt otrzymano i taki jest zabezpieczany  w budżecie. Natomiast ile finalnie wyjdzie, to 
będzie wiadome po sprawdzeniu kosztorysu.

Radna E.Kotkowska   zapytała czy przy projekcie nie uwzględnia się takich warunków,
które mogą wystąpić.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że przy rewitalizacji nie ma badań geologicznych.

Przewodniczący  komisji  M.Wojtysek  zapytał  odnośnie  zmiany  nazwy  projektu  w
Kamyku, gdyż na początku był tylko projekt mostu, natomiast teraz ujęto  łącznie most z
drogą, czy wynika to z tego że jest większa   szansa na dofinansowanie.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że to jest właśnie ten powód. Ponadto  droga też jest w 
złym stanie. Przede wszystkim odchodzą koszty mapy, bo jest jeden projekt i jedno 
zadanie. 

Radny M.Woźniak  przeprosił za spóźnienie, dlatego poprosił jeszcze raz o wyjaśnienie 
modernizacji ul. Strażackiej w Białej. Jak rozumie ul. Strażacka będzie miała 
dofinansowanie z PROW-u  nie  ze schetynówki  i  czy to jest właśnie to dofinansowanie w
kwocie 1.700.000 zł czy też jakaś  inna kwota. Zapytał jaki to jest % dofinansowania.



Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że  jak rezygnujemy ze  schetynówki, to  nie  możemy 
składać wniosku, bo  nabór  już  się  skończył, więc  jest   rozstrzygnięty. Ponadto 
korzystniejsze rozwiązanie  dofinansowania  jest w PROW-ie, dlatego że przy  niskich 
ofertach i przy dofinansowaniu 63,3% relatywnie  kwota dofinansowania  nam wzrasta. 
Poza tym koszty kwalifikowane są większe w PROW-ie, niż w schetynówkach. W  
Funduszu Dróg Samorządowych  dużo prac  nam nie uwzględniono  w kosztach 
kwalifikowanych , czyli całość byśmy musieli pokryć z własnych środków, natomiast w 
PROW-ie większość elementów jest ujętych. Jest to dodatkowy argument, żeby jednak 
PROW wybrać do dofinansowania. Oficjalnie 28 maja zostanie podpisana umowa na 
dofinansowanie.
Jeśli chodzi o  złożone oferty na to zadanie, to zostały złożone dwie podobne oferty na 
kwoty ok. 3.300.000 zł   i  3.500.000 zł. W sumie złożono 4 oferty. Oferty są badane i nic nie 
wskazuje na to, żeby ta najniższa oferta miała jakieś formalne błędy.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że budżecie jest kwota na ul. Strażacką według wniosku 
o dofinansowanie nie według ofert.
Kwota 1.726.885 zł  wskazuje na  udział własny,   środki unijne 2.105.041 zł, natomiast
kwota 41.157  są to koszty niekwalifikowane.

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

 Ad. 4. 
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 – Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck określa Załącznik Nr 2. 
- Zadanie ul. Strażacka w Białej z powrotem zapełnia się kwotami, które były wcześniej 
wyzerowane .
- „Rewitalizacja targowiska miejskiego  w Kłobucku „ -  zwiększenie o 78.000 zł :
łączne nakłady finansowe  z 2.600.420 zł  na  2.678.420 zł,
limit 2019 -                            z    220.000 zł  na     298.000 zł,
limit zobowiązań                 z    220.000 zł  na     298.000 zł.

- „Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa - 
zwiększenie o 62.000 zł :
łączne nakłady finansowe   z 48.000 zł  na  110.000 zł,
limit 2019 -                             z 48.000 zł  na  110.000 zł,
limit zobowiązań                  z 48.000 zł  na  110.000 zł.



- zmienia się limit i nazwę  zadania:
 „Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul. 
Mostowa”  zmienia się  na „Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowa 
w m. Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360”

łączne nakłady finansowe  z  50.000 zł na  60.000 zł,
Limit 2019 -                           z  50.000 zł na  60.000 zł,
limit zobowiązań -               z  50.000 zł na  60.000 zł,
oraz  zmiana  jednostki   odpowiedzialnej  z  Urzędu Miejskiego  w Kłobucku  na  Zarząd
Dróg i Gospodarki Komunalnej.

Radna E.Kotkowska – zapytała o ul. Witosa w Kłobucku, bo kwota zwiększenia jest dość
znacząca  62.000 zł .

Burmistrz J.Zakrzewski – należy mieć na uwadze  jaki  jest  rynek projektów drogowych,
nic  nie  dzieje  się  bez  przyczyny. To  nie  dotyczy tylko  ul. Witosa  ale  również  innych
projektów. Na to zadanie  odbyły się dwa postępowania. W jednym  złożono ofertę, która
została  odrzucona , w drugim postępowaniu   nie złożono  w ogóle ofert. Teraz szukamy
wykonawcy z wolnej ręki. Czynione  są starania aby  znaleźć  wykonawcę, który wykona
to jeszcze niżej niż najniższa oferta w pierwszym postępowaniu. Ta kwota, to jest 
wypadkowa tych kosztów.
Należy wziąć pod uwagę, że jeżeli nie ma oferentów na projekty  to znaczy, że rynek jest 
bardzo wąski  i  to powoduje,  że koszty są  wyższe. 
Jeśli chodzi o ul. Kasztanową  to został   ogłoszony  przetarg   na usługę pn.: 
„Opracowanie  koncepcji  odprowadzenia  oraz  zagospodarowania  wód opadowych  i 
roztopowych  z  ulic  Sołectwa Niwa  Skrzeszów w Kłobucku”. Nadmienił, że  wstępnie 
akurat  w przypadku  tego   zadania  jest  zainteresowanie.

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

 Ad.5. 
Wypracowanie   opinii    do   projektu    uchwały   w   sprawie        zmiany   Uchwały 
89/VII/2019   z  dnia   7 maja 2019 r.  zmieniającej   uchwałę   Nr 24/III/2018   z   dnia        
4 grudnia 2018 r. w  sprawie   ustalenia  stawek  terminu   płatności  opłaty targowej  
oraz  zasad   jej   poboru   w   drodze   inkasa   na   terenie   Gminy   Kłobuck.

Dyrektor J.Krakowian – wyjaśnił, że  w dniu 7 maja 2019r.  Rada  Miejska  w Kłobucku 
podjęła Uchwałę  nr 89/VII/2019 zmieniającą  uchwałę nr 24/III/2018  z  dnia w sprawie 
ustalenia stawek  płatności  opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze  inkasa  na 
terenie  Gminy Kłobuck.



Uchwała  ta  została  przekazana  do  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  Katowice  w 
Katowicach, gdzie uznano niewłaściwy zapis § 4 Uchwały Nr 89/VII/2019 z dnia 7 maja 
2019 roku  mówiącego  o  terminie  wejścia  uchwały  w  życie. 
§ 4 otrzymuje  brzmienie: „Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni  od daty 
ogłoszenia”.

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

Ad.6. 
Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia wzoru  wniosku  o 
wypłatę  dodatku  energetycznego.

Z-ca Dyrektora R.Jaszczyk – wyjaśnił, że projekt uchwały wynika z narzucenia przez 
ustawodawcę , który nakłada obowiązek na organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego  do  określenia w drodze uchwały    wzoru  wniosku  o wypłatę dodatku 
energetycznego. 
Poprosił o wprowadzenie  autopoprawki  w  Załączniku Nr 1, powinno być: 
Wniosek o przyznanie  dodatku energetycznego.

Przewodniczący komisji M.Wojtysek – zapytał o załączniki  w pkt 5  wniosku tj. kopia 
decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, czy to już jest właściwy zapis. Ponadto 
zapytał, kto może się ubiegać o dodatek energetyczny.

Z-ca Dyrektora R.Jaszczyk – wyjaśnił, że trzeba spełnić przesłanki ustawowe. Jest to 
związane również z dodatkiem mieszkaniowym. Żeby otrzymać dodatek energetyczny   
najpierw trzeba starać się o dodatek mieszkaniowy. Ważne są tu kryteria dochodowe.
Wniosek  tak naprawdę  był już  w  GOPS  stosowany. Ponieważ nie było  wcześniej że był 
przyjmowany w drodze uchwały, każda jednostka przyjmowała swój własny wzór. 
Natomiast  w  tej  chwili  jedynym wymogiem  jest to, żeby dodać klauzulę  informacyjną 
dotyczącą RODO.
 

      Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie 
  pozytywnie zaopiniowała  projekt  uchwały  wraz  z  wniesioną  autopoprawką   w

Załączniku  Nr  1   dot.  nazwy,  powinno  być  „Wniosek  o  przyznanie  dodatku
energetycznego”.



Ad.7.  
Sprawozdanie   z   realizacji  Programu   współpracy  gminy  Kłobuck   z  organizacjami 
pozarządowymi  za  2018 rok.
/Sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl
w  zakładce  Sprawozdania./

Sekretarz S.Piątkowska -  Rada Miejska uchwałą Nr 380/XXXVI/2017  z dnia  30 listopada 
2017 roku  przyjęła „Program  współpracy  Gminy  Kłobuck  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2018”. Program ten stanowił podstawę   do tego, żeby taki rodzaj 
współpracy nawiązać  i  w ten sposób  pomagać tym organizacjom. W większej części  ten 
program został  realizowany  poprzez  wsparcie organizacji w ramach  otwartych  
konkursów ofert . Wskutek takich ogłoszonych konkursów  złożono 14 ofert . Dotacje 
otrzymały kluby sportowe  i  organizacje.
Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Kłobuck  otrzymał     61.000 zł,
Ludowy  Klub Sportowy „POGOŃ” Kamyk                    "              61.000 zł,                          
Ludowy Klub Sportowy "OKSZA" Łobodno                    "              43.000 zł,
Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Libidza                       "              31.000 zł,
Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Nowa Wieś              "             22.000 zł,         
Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL”          13.500 zł,
Komenda Hufca ZHP w Kłobucku                                                     12.000 zł,
Kłobucki Klub Pływacki "Delfin"                                                        12.000 zł,
Klub Sportowy "WOJOWNIK" w Kłobucku                                     12.000 zł,
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "START" w Kłobucku           9.000 zł,
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORIENT” w Kłobucku       5.000 zł,
Terenowy  Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku                2.000 zł 

Oprócz tego złożono również w ramach tzw. małych grantów ofertę na kwotę 5.000 zł 
przez  Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Nad Białą Okszą” .
Całkowity koszt realizacji zleconych  zadań w trybie konkursowym wyniósł 283.500 zł w 
tym  9.000 zl z funduszu sołeckiego.
Oprócz tego, że zlecono te zadania w drodze konkursu ofert, to również konsultowano z 
tymi organizacjami projekty uchwał . Burmistrz sprawował patronat  nad uroczystościami,
które  organizowały  te organizacje. Wspierał w organizacjach zawodów, turniejów 
sportowych, zakupu medali i pucharów. Między innymi te zadania realizował w ramach 
VI  edycji wydarzeń Tropem wilczym Bieg Żołnierzy wyklętych, w ramach XIV 
powiatowego turnieju warcabowego, XXVII Mistrzostw Polski  juniorów w taekwondo, 
XXXI Mistrzostw  Polski w taekwondo  seniorów, turniej taekwondo z okazji Dnia 
Dziecka, turniej mini siatkówki z okazji Dnia Dziecka, VII edycja Kłobuckiego biegu 
leśnego, turniej sportowy  Dobra zabawa w duchu fair play, Gala sportu niezależnej grupy
biegowej w Kłobucku,  Powiatowe zawody strzeleckie LOK, XVI ogólnopolski bieg 
uliczny  szlakiem Jana Długosza WIENIAWA, zawody Mikołajki  z Wojownikiem.



Przewodniczący komisji M.Wojtysek –  zapytał odnośnie pkt 11 gdzie jest informacja, że 
w Sołectwie Biała nie wpłynęła żadna oferta. Poprosił  o  wyjaśnienie.

Radny M.Woźniak wyjaśnił, że nie złożyli żadnej oferty.

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

Ad. 8. 
Sprawy różne 

Przewodniczący rady J.Batóg osobiście akceptuje  zadania inwestycyjne , bo wiadomo że
zarówno Burmistrz jak i Skarbnik chcą zrobić jak najwięcej  i najkorzystniej dla gminy i dla
rozwoju tego społeczeństwa. 
Potrzeby w gminie są nadal bardzo duże. Podał przykład Osiedla Nr 8  gdzie  jest  jeszcze  
5,5 km dróg gruntowych, które na bieżąco  Dyrektor ZDiGK  remontuje  oraz 2,5 km dróg 
asfaltowych, które pamiętają bardzo odległe czasy.
Jest  jeszcze wiele osiedli  gdzie  są jeszcze te drogi gruntowe jak Niwa Skrzeszów, Brody
Malina,  Łobodno itd.  Jazda  po tych  drogach jest  bardzo  uciążliwa.  Jak  można jeszcze
przyśpieszyć remonty tych dróg,  jakie  są  inne możliwości.  Widzi  na bieżąco działania
gminy i  jak  na  wszystko  są  potrzebne  ogromne  środki.
Poprosił o ul. Poprzeczną,  żeby coś zrobić  dla mieszkańców.

Przewodniczący  komisji M.Wojtysek  nadmienił, że ten problem dotyczy każdego   
sołectwa  i  osiedla. Przytoczył ul. Słoneczną, Polną , Podleśną w Łobodnie  gdzie na 
zebraniach wiejskich  padły  również  pewne  zobowiązania   i  mieszkańcy też oczekują 
realizacji. Tego jednak nie da się  od razu zrobić, bo wszystko zależy od środków 
finansowych, których nie ma.
Uważa, że dobrym rozwiązaniem byłyby  nakładki frezowe.

Burmistrz J.Zakrzewski  należałoby rozdzielić to na dwie rzeczy : budowa dróg i remonty 
dróg. Jeżeli  chodzi  o  budowę, to  dyskutowano  wcześniej  na komisji. Mówi się  o 
projektach  technicznych, które  kosztują  a później  o wykonaniu. Uważa, że ten postęp 
powinien wzrosnąć.  Główną kwestią są  finanse  i  sytuacja na rynku. Cena asfaltu  
wynosi 120 zł / tonę, a frezu  60 zł / tonę. Frez jest drogi i mało jest firm, które mogą go 
dostarczać.  Musimy korzystać z dofinansowania.

Radny M.Woźniak uważa, że   można stosować technologię  mieszania tłucznia z 
utwardzaczem. W Pierzchnie wykonano drogę, która sprawdziła się.
Ponadto przypomniał Burmistrzowi o ustaleniach odnośnie ul. Sosnowej w Białej.



Radny M.Cieśla zapytał, jaki jest koszt łatania dziur.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że  jest to niewiele tańsze  od położenia nowej 
nawierzchni, bo najpierw trzeba ściągnąć  starą nawierzchnię i dopiero położyć nową.
Jeśli droga jest cała spękana, to nie ma sensu łatać dziur, bo nikt się tego nie podejmie.
Najpierw trzeba wykonać stabilizację podbudowy.

Radny J.Kulej – uważa, że dobrym pomysłem byłoby  wykonywać  remonty dróg według 
potrzeb  a  ni e skarg mieszkańców.  

Burmistrz J.Zakrzewski wyjaśnił, że jeżeli będzie problem z frezem, to będą rozważane 
inne rozwiązania. Nadmienił, że są w gminie takie miejsca gdzie mieszkańcy nie mogą 
dojechać.

Przewodniczący rady J.Batóg uważa, że w perspektywie trzeba myśleć o podwyższeniu 
podatków, aby można wykonywać więcej zadań inwestycyjnych.

Ad.9. 
Zamknięcie  posiedzenia  komisji.

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

o   godz. 9:00  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  23.05.2019r.

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  obecny

6 Praski Tadeusz Członek Komisji obecny

7 Cieśla Mirosław Członek Komisji obecny

8 Borowiecka-Idziak 
Angelika

Członek   Komisji nieobecna

9 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

10 Wałęga Tomasz Członek  Komisji obecny
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