
                                                                                                              Kłobuck, dnia   21.06.2019r.

RM. 0012.1. 008. 2019  

                                                                       
                                                                    Protokół   Nr 8/2019

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

odbytego  w  dniu  21.06.2019r.

      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 7/2019  z posiedzenia komisji  z   dnia   03.06.2019r.      
/projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w 
BIP bip.gminaklobuck.pl/   
3. Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2018 oraz projektu 
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
4.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi 
Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
5.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 
2019.
6.  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.
7. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019 r.
8. Sprawy różne.

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 7/2019   z   dnia   03.06.2019r.    
/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  raportu  o stanie  Gminy Kłobuck  za  rok 2018  oraz  projektu 
uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Kłobucka  wotum  zaufania.

Sekretarz S.Piątkowska – Raport o stanie Gminy Kłobuck  za 21018r.  został  przedłożony 
radnym  do końca maja 2019r. zgodnie z ustawą. Raport  zawiera szerokie  
odzwierciedlenie tego co działo się w gminie  w  2018 roku . W ramach tego raportu ujęto 
to co  ustawa zakłada, że powinno  być, czyli:
-informacja o realizacji polityk programów i  strategii. W tym przedstawiono   strategię 
rozwoju gminy , plan gospodarki niskoemisyjnej, Lokalny program rewitalizacji, Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plany zagospodarowania przestrzennego, 
plan wykorzystania zasobów nieruchomości, gminny program opieki nad zabytkami, 
założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program 
ochrony środowiska  dla Gminy Kłobuck, Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, Program dla rodzin wielodzietnych, Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych Gminy, Program  Pomoc  Państwa w zakresie dożywiania, 
Gminny program  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Program operacyjny Pomoc 
żywnościowa, Gminny program wspierania rodziny,wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, Gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminny program 
przeciwdziałania Narkomanii.
W ramach ustawy  Raport powinien również zawierać realizację uchwał Rady Miejskiej , 
co zostało przedstawione  w tym raporcie, budżet obywatelski. Dodatkowo dodano 
również informacje ogólne o gminie, w tym demografię, informację o finansach gminy 
oraz inne dziedziny  życia gminy  tzn. z podziałem na ochronę środowiska, planowanie 
przestrzenne, gospodarkę komunalną, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, ochronę 



p/pożarową, działalność inwestycyjną, sprawy obywatelskie, edukację, bibliotekę, kulturę,
sport, sprawy administracyjne, współpracę z innymi społecznościami  samorządowymi, 
rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym.
Oczywiście po tym Raporcie nad którym będzie odbywała się debata na Sesji, 
Burmistrzowi będzie udzielone wotum zaufania. Projekt tej uchwały zredagowany jest w 
ten sposób, że udziela się  Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania, bo jeśli uchwała 
zostanie  nie  podjęta, to jest to równoznaczne  z nieudzieleniem wotum zaufania  
Burmistrzowi.

Radny M.Cieśla  zapytał odnośnie str. 62 pkt 13  Raportu  tj. Uchwała Rady  w sprawie 
zmiany uchwały Nr  450/XLVI/2014  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych 
inwestycji na terenie Gminy Kłobuck zmienionej Uchwałą Nr 328/XXXII/2017 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2017r.  Jest tu kwota  5.902,76 zł, a w materiałach, 
które otrzymał do absolutorium  jest  5.920,76 zł. Zapytał czy nie zaistniała tu jakaś 
pomyłka w podaniu kwoty. 

Przewodniczący  komisji  M.Wojtysek  zwrócił  uwagę, że  opracowanie  jest  bardzo 
obszerne i mogła zaistnieć pomyłka.
P.Skarbnik postara się tą sprawę wyjaśnić.
 
Przewodniczący rady J.Batóg  odniósł się do przedstawionego w Raporcie  zadania  dot. 
Modernizacji  oświetlenia,  przed modernizacją  moc  wynosi  383.900 KWh  a po 
modernizacji  moc jest  92.180 KWh. Jest to bardzo duża różnica  oszczędności. 
Podkreślił że aktualnie teraz to widać. Jest to ogromny sukces.
 
Radny T.Wałęga  zapytał odnośnie str. 108  dot. budżetu obywatelskiego. Rada Miejska 
podjęła w dniu  18 września 2018 r. uchwałę  Nr 468/XLV/2018  w sprawie Regulaminu 
budżetu obywatelskiego  Gminy Kłobuck w 2020 roku. Zapytał czy przypadkiem ta 
uchwała nie została uchylona.

Sekretarz S.Piątkowska – wyjaśniła, że Raport jest za 2018 rok, a uchwała została 
uchylona w 2019 roku.

      Komisja  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług   i Ochrony Środowiska  pozytywnie 
zaopiniowała raport o stanie Gminy Kłobuck oraz projekt  uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania

     /Za – głosowało 8 radnych ,  przeciwnych – nie było, wstrzymała się od głosu – 1 osoba/
                                                                                                                   ( Radny T.Wałęga)



Ad.  4.  
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Kłobucka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Skarbnik K.Jagusiak przypomniała, że projekt uchwały był sporządzany przed 
posiedzeniem Komisji Rewizyjnej, zaraz na drugi dzień otrzymano opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Radni wszystkie dokumenty, zgodnie z projektem uchwały   
otrzymali,  zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu, później  sprawozdanie 
finansowe : bilans budżetu , rachunek zysków i strat , zmiany w funduszu jednostki. 
Przekazano również  opinię  RIO o wykonaniu budżetu, zestawienie mienia komunalnego
przyjęte Zarządzeniem Burmistrza  oraz  opinię  i wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wszystkie wymogi do udzielenia absolutorium Burmistrzowi zostały spełnione.

Radna E.Kotkowska - zapytała, skąd taka zmiana że zmieniamy treść uchwały  w formie 
udziela się / nie udziela się, z czego to wynika.

Skarbnik K.Jagusiak  wyjaśniła, że przedkładając  projekt  uchwały   nie wiedziała czy 
komisja udzieli czy nie udzieli  Burmistrzowi absolutorium, dlatego taki jest zapis.

Radna E.Kotkowska -  czyli § 1 pozostaje bez zmian.

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

Ad. 5.  
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 
2019.

Skarbnik K.Jagusiak – poprosiła aby Radni potwierdzili, że otrzymali projekt uchwały 
oznaczony jako II na osobiste tablety, co też  zrobili.
Projekt II  zawiera 5 załączników. Załącznik Nr 1 i 2  tzn. dochody i wydatki są jak gdyby 
stare z poprzedniej wersji  uchwały. Są załączone w tym projekcie II od razu  są  załączone 
Załączniki  Nr 1 i 2, które pozostają bez zmian, dołączony jest tylko Załącznik Nr 5, bo 
łatwiej jest zaakceptować  co jest zmienione.  Dlatego osobno jest zrobiony  ten Załącznik 
Nr 5, zmienione są kwoty w Załącznikach Nr 3 i 4 dot. deficytu budżetowego. W związku 
z tym, że ten deficyt jest zmieniony, to również  zmienił się tekst  uchwały podstawowej  w
sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019  dot. § 1 pkt 5,  jeśli chodzi o kwoty  deficytu.
Jeśli chodzi o  Załącznik Nr 1 :
niektóre  zmiany w dochodach  są sporządzane na podstawie analizy wpływów na koniec 
maja, w związku z tym zmniejsza się  plan praktycznie w całości, zostaje 1.000 zł  na 



wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  ponieważ  z 
informacji Wydziału GPN wynika, że póki co nie mają żadnych takich spraw i chyba ich 
już w tym roku nie będzie. Natomiast podnosi się plan na wpływach z tytułu  opłat za 
użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze były 
działania dotyczące zwiększenia opłat, czyli aktualizacji opłat  użytkowania wieczystego i 
wpłaty na zaległości z lat ubiegłych. Następnie korekta wpływów z tyt. czynności 
cywilno-prawnych, łącznie jest w planie 70.000 zł . W związku z tym, że Urząd Skarbowy 
nam wykazuje nam wysoką  nadpłatę, praktycznie 330.000 zł  I  transza korekty  tego 
planu, ponieważ nawet jak będą jakieś wpływy, to ta wysoka nadpłata te wpłaty bieżące 
pochłonie. Zwiększenie wpływów z tyt. opłaty targowej 141.700 zł, w planie budżetu te 
wpływy były  zaplanowane dość ostrożnie, wracamy do planu wpływów z opłaty 
targowej, takie jakie były przed modernizacją  targowiska, czyli przed  realizacją tej 
inwestycji. Kwota 2.800 zł darowizna dla  szkoły podstawowej. 

Załącznik Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019r.   
Zwiększenie planu na Koncepcję  odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w
pasach drogowych  w Niwie Skrzeszów,  jest to dostosowanie do oferty przetargowej  z 
uwagi  na fakt, że był to już II przetarg  20.000 zł.
Następnie  zwiększenie planu na usługach remontowych  w Dziale 801 Oświata i 
Wychowanie  kwota 30.000 zł związane z wymianą linii elektrycznej w Przedszkolu Nr 2.
Dalsze zmiany tj.  Pomoc Społeczna, Rodzina, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
i Kultura fizyczna  dotyczą zmian  w  planie  na wydatki  i  pochodne  związane  z 
planowanymi  podwyżkami  od 1 lipca 2019 roku.  
Jeśli chodzi o Załącznik Nr 2, to należy zwrócić uwagę, że  faktycznie  te zmiany w 
wydatkach  dotyczące wydatków bieżących,  one się pokrywają  ponieważ  tutaj  nie 
zwiększamy już  obciążeń w zakresie różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami 
bieżącymi czyli wszystko to, co jest zwiększone w zakresie wydatków bieżących pochodzi 
albo ze zwiększenia  dochodów bieżących albo ze zmniejszeń  tych wydatków bieżących 
w innych działach. I tutaj w Załączniku Nr 2 dotyczy to obsługi długu publicznego. Na 
poprzedniej sesji  było częściowe zmniejszenie, w tej chwili w projekcie jest  57.000 zł. 
Możemy to zrobić dlatego, że za rok ubiegły kwota długu nie zwiększyła nam się do 
12.000.000 zł .  Przypomniała, że gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 9.000.000 zł, co jest 
też między innymi odzwierciedleniem ze zmniejszeniem odsetek w kwocie długu  po 
pierwsze, po drugie kredyt tegoroczny, w tej chwili jest ogłoszony przetarg . Miejmy 
nadzieję, że  wyjdzie w miarę tanio. Nie ma na razie potrzeby szybkiego zaciągania 
kredytu w sensie wpływu  środków  na rachunek bankowy.

Załącznik  Nr 3 – Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2019
W wersji nowej,  Załącznik ten zwiera zwiększenie tych wolnych środków które zostały z 
ubiegłego roku  o  168.144 zł  i w nowej wersji deficyt budżetu wynosi 5.021.012,99 zł. 
Ostatnie zmiany, które cały czas  nam  jak gdyby zwiększają środki na wydatki majątkowe 
pochodzą ze środków  z roku ubiegłego przy stałości planu jeśli chodzi o pożyczki i 
kredyty.



Załącznik Nr 5  jest bardzo ważny z punktu widzenia realizacji inwestycji.
W Dziale Kultura fizyczna są to zmiany dostosowujące plan do złożonych ofert. Złożone  
zostały oferty  na te dwa zadania  jak gdyby łączone. Bez tych zmian nie będzie   można 
zakończyć przetargu tj. przebudowa boiska piłkarskiego  w zakresie elementów 
związanych z IV ligą  i  oświetlenie na terenie OSiR Kłobuck.  
Te zmiany są pomiędzy tymi dwoma zadaniami. Jest jeszcze dołożenie środków o 148.144 
zł  na  zadanie  przebudowa boiska  piłkarskiego. Te zmiany dotyczące   przebudowy 
boiska piłkarskiego są również elementem wieloletniej prognozy finansowej. Druga 
zmiana w Załączniku Nr 5  dotyczy  wprowadzenia do dochodów i wydatków 
zwiększenia budżetu na projekt związany z oświatą i wychowaniem tj.  Nowa jakość 
edukacji w Gminie Kłobuck. Ten budżet związany jest z tym, że  z informacji uzyskanych 
od instytucji zarządzającej zwiększone zostały koszty pośrednie z 20% na  25%.

Radny T.Wałęga – poprosi  o  informację, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o przebudowę 
boiska piłkarskiego, rozumie, że przetarg już  miał miejsce  i wpłynęły już  oferty.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że jest to już II przetarg na ten cel. Poprzednia kwota 
była na tyle wysoka, że postanowiono unieważni ten przetarg, bo rozbieżność między 
środkami w budżecie a złożoną ofertą jest zbyt duża. Podjął słuszną decyzję, dlatego że  ta 
sama firma złożyła korzystniejszą ofertę prawie o 150.000 zł.
W poprzednim przetargu była jedna oferta, natomiast w II przetargu były 3 oferty. 
Podjęto decyzję, żeby dołożyć tych środków do tego co mamy w budżecie aby podjąć 
realizację tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRD „Wilk” Ryszard Wilk .
Mamy 650.000 zł w budżecie, dokładamy  140.000 zł. Złożona  oferta  była  na kwotę  
przeszło  780.000 zł.

Radny M.Wojtysek  zapytał o zadanie pt. Koncepcja odprowadzenia i zagospodarowania 
wód opadowych w pasach drogowych w Niwie Skrzeszów, jaka jest kwota po przetargu.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że  gmina dokłada 20.000 zł.

Radna E.Kotkowska  bardzo cieszy się  z  takiego rozwiązania, że  jakiś  etap  zostanie  na 
Niwie  Skrzeszów  wykonany.  Natomiast  przetarg  nie  wygrała  firma  lokalna  tylko  z 
Gdańska. To ją niepokoi. Czy analizowano tą firmę pod kątem rzetelności i wywiązania się
z warunków umowy. Czy mamy już  jakieś doświadczenie z tą firmą. Boi się czy zrealizują
to  zadanie  w sposób odpowiedni. Podziękowała  za  zwiększenie  środków. 

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że w specyfikacji przetargowej  wprowadzony został 
zapis, że firma musi się  wykazać doświadczeniem. Więc to powoduje, że  tych firm  nie 
jest dużo. Jeżeli firma wygrała przetarg  to znaczy, że realizowała takie zadania. Inne firmy
nie spełniały kryteriów. Ta firma na pewno ma doświadczenie a z terenem musi  się 



zapoznać, jak każda inna firma. 

Przewodniczący rady J.Batóg  cieszy się, że są podwyżki  dla niektórych grup  
pracowników. Zapytał czy to są już wszystkie grupy, czy też  jeszcze będzie konieczność 
uzupełnienia wynagrodzeń. Poprosił, jeżeli będzie możliwość żeby objąć pozostałe grupy.
 
Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że obszar oczekujących jest duży. Stara się i tam gdzie 
widzi ewidentnie  trzeba reagować, to to robi. Wszystkie jednostki otrzymają takie 
podwyżki  oprócz placówek oświatowych.

Przewodniczący rady J.Batóg  zwrócił uwagę, że  jeśli chodzi o oświatę, to jak mu 
wiadomo z  informacji przekazywanych przez media, to rząd zapewnia  w części tylko 
podwyżki, natomiast samorządy uzyskują większe dochody w postaci podatków, w 
związku z tym to jest obowiązek samorządów podwyższanie wynagrodzeń w oświacie.

Burmistrz J.Zakrzewski  będzie  to  odzwierciedleniem  w budżecie. Stwierdzenie, że  
mamy  zwyżkę   w  podatkach   zdumiewa  i  szokuje. Dzieje  się  to  dzięki  dobrej 
koniunkturze  i  naszym przedsiębiorcom  a  nie  tylko  rządowi. Nie tylko zwiększyły się 
wpływy  ale  również wydatki. Sama  energia  elektryczna  uległa podwyżce  o czym  nikt 
nie wspomina. Kolejne  wydatki związane  z  oświatą  również  są  po stronie gminy. Zdaje
sobie  sprawę, że podwyżki dla nauczycieli nie będą  w pełni  zrekompensowane. Dodatek
wychowawczy  też  jest po stronie gminy. Pracownicy niepedagogiczni nie są  finansowani
w ogóle  z  budżetu państwa. Natomiast  minimalna  płaca rośnie  i  koszty  życia również.

Przewodniczący komisji M.Wojtysek   uważa, że  jest  to  dobra  i  ważna  informacja 
podwyżki  wynagrodzeń  dla  pracowników.

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

Ad. 6.  
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 przygotowanym  projekcie  uchwały   Załącznik Nr 2  zawiera  
Objaśnienia  w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2028 
Gminy  Kłobuck .
W budżecie 2019 roku zwiększa się kwota na projekcie „Nowa jakość edukacji w Gminie 
Kłobuck”.
Okres realizacji 2019-2021



Łączne nakłady finansowe z 808.503 zł  na  842.144 zł
Limit 2019  z  254.066 zł  na  264.585 zł
Limit 2020  z  357.489 zł  na 372.258 zł,
Limit 2021  z  196.948 zł  na 205.301 zł
Limit zobowiązań  z  808.503 zł  na 842.144 zł.

Następnie jest wprowadzenie nowego zadania do realizacji  pn. Termomodernizacja 
budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a, Gmina Kłobuck.
Łączne nakłady finansowe 498.710 zł
Limit  2019  12.000 zł
Limit 2020   486.710 zł
Limit zobowiązań 498.710 zł
Wniosek jest składany do konkursu  w sprawie Wspierania efektywności energetycznej w 
budynkach mieszkalnych . Termin jest 26 czerwca .

Mała zmiana dotycząca  Budowy dróg gminnych  wraz  z  kanalizacją  deszczową na 
Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II  (budowa  kanalizacji deszczowej  i  jezdni  w         
ul. B.Leśmiana, H.Poświatowskiej i Z.Nałkowskiej)   o kwotę 3.300 zł.
Zwiększenie zadania dot. niwelacji  skarpy.
Łączne nakłady finansowe   z  1.799.700 zł  na 1.803.000 zł
Limit  2019  -                           z  625.600 zł  na  628.900 zł
Limit zobowiązań                  z  625.600 zł  na  628.900 zł

Kolejna zmiana dot. Przebudowy  boiska  sportowego, bieżni  i  innych  elementów 
lekkoatletycznych  na  terenie OSiR w Kłobucku  o kwotę 205.640 zł.
Łączne nakłady finansowe  z 2.901.644 zł  na  3.107.284 zł
Limit roku 2019    -   400.000 zł  na  605.640 zł
Limit zobowiązań  -  z  2.901.644 zł  na  3.107.284 zł

Radny M.Woźniak   przed chwilą  była mowa, że koszt tego boiska będzie  780.000 zł  a  tu
jest 605.640 zł. Poprosił o uściślenie tej informacji. Czy to jest to samo zadanie i czy te 
kwoty są prawidłowe?

Skarbnik K.Jagusiak  wyjaśniła, że kwoty są prawidłowe. Część kwoty  schodzi z budowy 
oświetlenia i wchodzi do zwiększenia limitu jeśli chodzi o przebudowę boiska.

Radny M.Woźniak zapytał o zadanie   Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w
Kamyku  ponieważ wcześniej były rozmowy że   będzie  tam  przewidziana budowa 
jakiegoś nowego kompleksu w planie zagospodarowania. Prawdopodobnie ma być 
konkretny nowy budynek. Jak to się ma z przeznaczeniem budynku Domu Nauczyciela, 



bo wie że tam nie ma perspektyw wyeksmitowania osób zamieszkujących budynek . 
Zostanie ocieplony dla   kilku osób  i tak będzie stał. Zapytał  jakie byłoby ewentualne 
dofinansowanie  do tego programu. Może z dofinansowaniem będzie dobry argument 
żeby budynek ocieplić.
Uważa, że albo  robimy cały nowy kompleks  albo remontujemy ten budynek i tam 
robimy coś nowego.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że jedno z drugim się nie kłóci. Przede wszystkim  ten 
budynek  jest  w zasobach komunalnych  nie  szkolnych, został  wyłączony  ze względów 
funkcji  remontowej, bo  zawsze był problem z tym, kto ma go remontować.  Zamieszkuje 
tam ok. 5 rodzin. Mają umowy na czas nieokreślony. Nie mamy lokali aby ich gdzieś 
przenieść. Poza tym ten projekt techniczny termomodernizacji  już był dość dawno 
wykonany. Jak Radni pamiętają  przystępowaliśmy do projektu modernizacji  Szkoły w 
Białej  i budynku Urzędu, to trzecim projektem  który został zlecony był projekt 
termomodernizacji budynku  mieszkalnego. Wtedy instytucja zarządzająca  uznała, że nie 
obejmuje to budynków mieszkalnych. W tej chwili pojawiły się na to środki  i 
dofinansowanie jest na poziomie 85%, więc uważa, że skoro jest to nasz budynek  
obojętnie  na  co będzie  przeznaczony, to  warto  o niego zadbać. Są  środki, należy   je 
wykorzystać. Poza  tym zmniejszą  się koszty  energii, obsługi, to też  jest  jakby wartość 
dodana. Ta  koncepcja  nie  obejmuje  tego  budynku, on po prostu będzie  musiał  tam  być
i funkcjonować  w tej  formie. 

Radna E.Kotkowska  zapytała  również  o  tą termomodernizację. Rozumie, że  jeżeli  jest 
dofinansowanie  ze  środków unijnych, to  przez  jakiś  okres budynek  nie  może  zmienić 
swojej funkcji. Tak więc nie przewiduje się  zamiany  funkcji  mieszkalnej  na  jakąś   inną 
funkcję  w najbliższych latach.

Burmistrz J.Zakrzewski  siłą  rzeczy  nawet  jeśli to  jest trwałość przeważnie w tych 
projektach  5 letnia, to w przeciągu 5 lat nic się tam nie zmieni. Zresztą nie ma realnych 
szans  aby coś  się zmieniło. Nie  ma  możliwości  wyeksmitowania czy przeniesienia  tych 
mieszkańców, bo  nie  ma  gdzie. Rodzi się również  pytanie czy oni się zgodzą. Mieszkają 
tam od wielu lat. Jak przeprowadzi się remont, to nawet ZDiGK będzie miał  mniej pracy. 

Przewodniczący komisji M.Wojtysek  uważa, że jeżeli jest to kwota dofinansowania  aż 
85%  to warto skorzystać  z tych środków. W Kamyku chodzi bardziej o taki budynek 
niezależny, który może powstać w przyszłości. Jest już nawet koncepcja.

Radny J.Soluch od dawien dawno kiedy jest radnym, zabiegano aby do tego budynku 
przenieść  przedszkole. Nie dało się  jednak załatwić wyjścia nauczycieli  z tego budynku. 
Przyczyną tego było to, że były  dyrektor szkoły  odchodząc na emeryturę  zmienił 
mieszkańcom umowy  z okresu  na czas określony, na czas nieokreślony. Natomiast jeśli 
jest taka okazja pozyskania środków, to należy ją wykorzystać.



Skarbnik K.Jagusiak  podała pełne koszty związane  z zadaniem  pt. Przebudowa boiska 
sportowego   plus  oświetlenie OSiR łączne koszty  z inspektorem nadzoru   z  niewielką   
rezerwą  teraz  po tych zmianach w planie   tj. 808.144 zł, natomiast 605.640 zł to jest tylko 
sama przebudowa boiska  łącznie z inspektorem.
Przetarg był na dwa wspólne zadania a tylko jedno zadanie jest w WPF.

Radny J.Kulej – zapytał  o projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza  
z  ul. Zakrzewską   czy projekt został już ukończony i oddany .

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że nadal nie ma projektu.

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

Ad. 7. 
Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019 r.

Przewodniczący  komisji  M.Wojtysek  poinformował,  że  Radni  otrzymali  projekt  planu
pracy na osobiste tablety. Zapytał czy Radni  wnoszą jakieś uwagi i zmiany  do planu.

      Komisja  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług   i Ochrony Środowiska  jednogłośnie  
przyjęła  plan pracy Komisji  na II półrocze 2019r.

      Plan pracy w załączeniu pod protokołem.

Ad. 8. 
Sprawy różne.   

Przewodniczący rady J.Batóg przypomniał o piśmie Starosty Kłobuckiego  dot. 
przystąpienia  Gminy Kłobuck  do  Związku ds. transportu.  Do tej pory nie została 
udzielona  odpowiedź , nie wiadomo jaka jest wola Rady.
Starostwo chce się spotkać i rozmawiać  w tej  sprawie.
Zapyta  ewentualnie  w sprawach różnych na Sesji.

Burmistrz J.Zakrzewski  trudno podjąć decyzję jak się ma tak znikomą ilość danych. Co z 
taborem, czy  w  jaki  sposób  będzie to  finansowane, kto  będzie  tym  zarządzał  w jakiej 
strukturze. Miał  się  pojawić jakiś  projekt  statutu, ale  się nie pojawił. Tylko statut nie 



rozwiązuje podstawowych problemów  i pytań. Uważa, że jest to problem ościennych 
gmin. To w ich interesie powinno  to być, żeby ten  transport funkcjonował.
Środków na zakup taboru zbiorowego  w tym  programowaniu  nie ma, one się kończą.
Następne środki unijne   będą  za 3 lata, nie wcześniej.
Poważne problemy mają Gminy Lipie, Przystajń, Panki gdzie dojazd do Kłobucka mają 
utrudniony. Duże firmy same organizują  dowozy swoich  pracowników. Wiąże się to też z
ogromnymi kosztami. PKS wyliczył nam żeby przywrócić transport  zbiorowy, który 
kiedyś funkcjonował  i wszystkie kursy które zostały zabrane  to  powinniśmy  dopłacać 
im ponad 1.000.000 zł rocznie.  Więc jaki  jest sens  i  interes  dopłacanie do takiego 
transportu  gdzie jeździ parę osób. 
Są to pytania na które trudno odpowiedzieć.  
Gmina  zapewnia  swoim uczniom transport  do  szkół   i  Powiat  również   powinien  to
zrobić.

Przewodniczący rady J.Batóg  wyjaśnił, że od wielu lat śledzi  co się dzieje z transportem .
Pozwolono  stworzyć prywatne transporty  do przewozu, przez co PKS  stracił pasażerów.
Przyszło pismo, więc należy udzielić odpowiedzi i nie wie jaka  będzie wola Rady.
Starostwo proponuje zorganizować spotkanie robocze  z  radnymi.

Radny M.Cieśla  poprosił o informację  w sprawie środków na drogi, jakie samorządy
mają  otrzymać  z budżetu Państwa.

Burmistrz J.Zakrzewski  wyjaśnił, że jest program  rządowy, do którego gmina aplikuje.
Złożyliśmy  wnioski na drogę  II etap ul. Strażackiej i  Salezjańskiej  oraz ul. Ogrójcowa.

Radny J.Soluch odnośnie transportu. Wyjaśnił, że PKS jeździł przez Białą ul. Strażacką 
k/Kopca i zrezygnował  ze względu na zły stan drogi. Dlatego zawieszony został ten kurs.



Ad.9. 
Zamknięcie  posiedzenia  komisji.

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

o   godz. 9:20  zamknął   posiedzenie.   
        
      

Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                         
      Protokołowała:     Danuta Kowalik 

               
    

  



                                                  PLAN   PRACY
                                 Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług
                           i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kłobucku
                                               na II półrocze 2019r.

Sierpie  2019r.ń
1. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

Wrzesie  2019r.ń
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
2. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

Pa dziernik 2019r.ź
1. Zaopiniowanie materiałów do projektu budżetu na rok 2020 w zakresie
projektu planu zadań inwestycyjnych wraz z wstępnym zbiorczym
zestawieniem proponowanych dochodów i wydaktów (do 5 listopada).
2. Wydanie opinii do materiałow kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2019r.
1. Omówienie stawek podatkowych na 2020 rok.
2. Wstępne zaopiniowanie budżetu na 2020 rok.
3. Wydanie opinii do materiałów kierowanych an Sesję Rady Miejskiej.

Grudzie  2019r.ń
1. Wydanie opinii do projektu budżetu na 2020r. (do 10 grudnia).
2. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.
3. Omówienia planu pracy komisji na I półrocze 2020r.



                                                               Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu , Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  21.06.2019r.

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  obecna

9 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

10 Wałęga Tomasz Członek  Komisji obecny
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