
                                                                   Kłobuck dn. 13.08.2019r 

RM. 0012.1. 009. 2019   

                                                                   

Protokół Nr 9/2019 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

odbytego 

w  dniu  13.08.2019r. 

 

    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 8/2019 z posiedzenia komisji z dnia 21.06.2019r.       

/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 udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

6. Omówienie zasadności utworzenia "Kłobuckiego Związku Powiatowo Gminnego" w 

trosce o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przewozów transportu zbiorowego 

na terenie gminy Kłobuck i powiatu Kłobuckiego ( w załączeniu Schemat przebiegu linii 

autobusowych komunikacji zbiorowej dla Powiatu Kłobuckiego oraz projekt statutu 

Kłobuckiego Związku Powiatowo-Gminnego).   

6. Sprawy różne. 

 

Ad.1 

      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

    Przewodniczący Komisji M. Wojtysek o godz. 9;30 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 10 członków, co stanowi kworum pozwalające  na podejmowanie  

prawomocnych decyzji. 

      Odczytał   proponowany  porządek  posiedzenia. 

 

  Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie         

przyjęła porządek posiedzenia   komisji.   



Ad.2.   

Przyjęcie protokołu Nr 8/2019 z dnia 21.06.2019r.     

/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 projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019. 

 

Skarbnik K. Jagusiak w zakresie załącznika Nr 1 zgłosiła autopoprawkę polegającą na 

zwiększeniu w Dziale Oświata i Wychowanie kwota 1.400,00zł zakup usług remontowych 

oraz zmiany Rozdziału z  80101 Szkoły Podstawowe na 80113 Dowożenie uczniów 

Poinformowała, że zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmniejszenie planu wydatków wynosi  

ogółem o kwotę 400.430,40zł w tym: 

  - dostosowanie planu wydatków do zawartej umowy w zakresie zadania budowy ul. 

    Strażackiej w Białej kwota 579.462,00zł    

 Zmniejszenie planu z równoczesnym przeniesieniem do WPF zadań w zakresie: 

   - projektu  przebudowy ul. Strażackiej i ul. Woźniaka w Łobodnie, 

   - projektu odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego 

     terenu 

  -  zmniejszenie planu na projekcie budowy chodnika ul. Parkowa w Kopcu kwota 

     23.243,40 zł. 

  -  zmniejszenie limitu wydatków zakresie żłobka i polityki zdrowotnej kwota 48.715,00 zł, 

  -  zmniejszenie planu w zakresie  odsetek od długu publicznego kwota 20.000,00zł , 

  -  zmniejszenie wydatków w zakresie energii oświetlenia ulic kwota 100.000,00zł   

z przeznaczeniem na: 

wydatki majątkowe 

- pomoc Powiatowi Kłobuckiemu w zakresie drogi Grodzisko – Libidza kwota 82.601,00zł 

- zakup ciągnika z osprzętem kwota 300.000,00zł, 

- przebudowa budynku Sz. P Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań 

  p/poż  kwota 4.389,00zł, 

wydatki bieżące: 

- Zarząd Dróg kwota 100.000,00zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg 

- dotacja w zakresie pomocy gminy kwota 50.000,00zł, 

- dotacja dla OSP Kamyk na remont garażu kwota 10.000,00zł. 

W zakresie załącznika Nr 3 została określona kwota przeniesienia limitu Osiedla Nr 4 na 

projektowane zadanie w zakresie zagospodarowania parku 

Zmianę w przychodach i deficycie określa załącznik Nr 4 i 5. 

Deficyt po zmianach kwota 4.642.612,59zł., 



kredyt po zmniejszeniu kwota 3.847.073,09zł 

 

Radny T. Wałęga poprosił o więcej informacji w zakresie dwóch pozycji tj: 

- przeznaczonej dla OSP dotacji w wysokości 10.000,00zł , 

- kwoty 50.000,00zł  przeznaczonej na promocję gminy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do dotacji dla OSP odpowiedział, że z uwagi na 

otrzymaną przez OSP z Krajowego Systemu ratownictwa dotację w wysokości 7.500,00zł  

kwota w wysokości 10.000,00zł została przeznaczona jako wkład własny gminy na 

zwiększenie funduszu remontowego, który już został wcześniej wykorzystany przez OSP. 

W kwestii dotacji na promocję gminy odpowiedział, że zostanie rozpisany konkurs na 

dofinansowanie  „Promocji poprzez sport” 

 

Radny J. Soluch poprosił o więcej informacji w zakresie; 

 - dofinansowania do zadania pomoc Powiatowi Kłobuckiemu w zakresie drogi Grodzisko   

   – Libidza kwota 82.601,00zł., 

 - wycofania zadania budowa chodnika ul. Parkowa w Kopcu kwota 23.243,40 zł., 

    (środki z fundusz sołecki zostały przekazane na projekt ) 

- wycofania  projektu odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem 

  przyległego terenu 

 

Burmistrz J. Zakrzewski w kwestii budowa chodnika ul. Parkowa w Kopcu odpowiedział, 

że zostały zdjęte środki budżetowe, ale nie zostały zdjęte środki z funduszu sołeckiego. 

Poinformował, że w tej kwestii została przeprowadzona rozmowa z Panią Sołtys, 

ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że został złożony wniosek na drugi etap ul. 

Strażackiej i ul. Salezjańskiej z chwilą uzyskania dofinansowania będzie zachodziła 

konieczność przeznaczenia na ten cel wszystkich środków, ponieważ z przyczyn 

finansowych gmina nie będzie wstanie realizować dwóch inwestycji w tym samym 

rejonie. Dlatego też w tym przypadku wykonanie projektu że środków funduszu 

sołeckiego byłoby nieracjonalne gdyż nie będzie możliwości jego realizacji. Niemniej 

jednak w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców na ten okres będzie 

zachodziła konieczność na zebraniu wiejskim zawarcia ustnej umowy o zdjęciu funduszu 

sołeckiego z projektu ul. Parkowej z przeznaczeniem na realizację poboczy przy ul 

Parkowej. W odniesieniu do udzielenia pomocy Powiatowi Kłobuckiemu odpowiedział, 

że chcąc otrzymać ze środków z PROW pełne dofinansowania na realizację zadania 

zachodziła konieczność dopasowania kosztorysu do wartości możliwości uzyskania 

pełnego dofinansowania. Niemniej jedna z uwagi, że później został zwiększony zakres 

prac o dodatkowe elementy tej inwestycji tj. odwodnienie ul. Olszyńskiego i o 

oznakowanie poziome, więc proporcjonalnie do wartości tych prac 50% tych prac 

pokrywa gmina Kłobuck.  Natomiast jeśli chodzi przesunięcie zadania projektu odkrytego 

basenu do WPF spowodowane jest koniecznością zakończenia zadań będących już na 

etapie realizacji lub przygotowanych do przetargu, z uwagi na zbyt mało czasu nie ma 



realnych szans na wykonanie projektu o dużym zakresie projektowym do końca roku. 

 

Radny M. Wojtysek zapytał z czego wynika przesunięcie do WPF  projektu  przebudowy 

ul. Strażackiej i ul. Woźniaka w Łobodnie i dlaczego w WPF nie ma ujętego projektu 

przebudowy ul. Woźniaka w Łobodnie. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że od samego początku zakładano, że ul. 

Strażacka zostanie przebudowana w całości do czego niezbędny jest projekt techniczny 

łącznie ze spec ustawą. Natomiast jeśli chodzi o ul. Woźniaka odpowiedział, że z uwagi na 

istniejące problemy własnościowe nie była zaplanowana jej przebudowa tylko jej remont. 

Dlatego  uznano, że w ramach zadań własnych remont cząstkowy zostanie 

przeprowadzony przez ZDiGK, a WPF ujęte zostanie zadanie oświetlenie ul. Woźniaka w 

Łobodnie. 

 

Radna E. Kotkowska zapytała  z czego wynika zmniejszenia limitu wydatków środków w 

zakresie funkcjonowania żłobka oraz czy istnieje możliwość przyjmowania dzieci do 

żłobka w ramach komercyjnego funkcjonowania żłobka.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że okres kiedy rodzice mogli korzystać z 

bezpłatnego pobytu dziecka w żłobku już się zakończył. Obecnie żłobek utrzymywany jest 

przez gminę  na bazie komercyjnych stawek.  Są ogłaszane nabory według określonych 

kryteriów. Na dzień. dzisiejszy  chętnych jest więcej niż miejsc. Natomiast zmniejszenie 

wynika z wyniku finansowego po półrocznym stwierdzeniu, że została założona większa 

kwota. Zaznaczył, że w przyszłości rozważana jest możliwość złożenia wniosku o 

dofinansowanie z Programu Niania, który byłby uzupełnieniem Programu prorodzinnego 

poprzez sfinansowanie wynagrodzenia niani dla rodziców podejmujących pracę. 

 

Radna E. Kotkowska przypomniała, że już w poprzedniej kadencji mówiła o Programie 

Niania czy o Programie Senior plus. Zaproponowała, aby w projekcie ujęte zostało 

również  przygotowanie, kształcenie osób by mogły zostać profesjonalnymi opiekunami. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że w tym programie nie ma wymaganych szkoleń 

i to rodzic zdecyduje kogo zatrudni i bierze za to odpowiedzialność. 

 

Radna E. Kotkowska poprosiła o informacje odnośnie przebudowy budynku Sz. P Nr 2 

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że ogłoszony I przetarg został unieważniony z 

uwagi, że budżecie zostało zabezpieczonych 300.000,00zł. Najtańsza oferta opiewała na 

1.100.000,00zł  druga oferta na kwotę  2.000.000,00zł. Z uwagi, że projekt nie jest łatwy do 

zrealizowania gdyż podczas prac nie może być dzieci, co też mnoży koszty. 

Prawdopodobnie zostanie wydłużony okres realizacji tego zadania. Obecnie został 

ogłoszony nowy przetarg z terminem otwarcia ofert na dzień 20.08.2019. Opracowany 



kosztorys na dostosowanie budynku do przepisów P.poż  opiewa na kwotę 900.000,00zł 

brutto. 

 

Komisja  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 

2019 wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 

 

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 szczegółowo  omówiła zaproponowane zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej na lata 2019-2028 Gminy  Kłobuck.  Zwróciła uwagę, że w wykazie 

przedsięwzięć w limicie roku 2020 zostały już ujęte blisko 4mln. na wydatki majątkowe. 

 

Komisja  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska  jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt 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. 

 

Ad.5. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

 

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na udzielenie z budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019 pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej w wysokości 202.703,00zł  Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047 S relacji 

Grodzisko – Libidza. 

 

Komisja  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska  jednogłośnie 

pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 

 

Ad.6 

Omówienie zasadności utworzenia "Kłobuckiego Związku Powiatowo Gminnego"w trosce o 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przewozów transportu zbiorowego na terenie gminy 

Kłobuck i powiatu Kłobuckiego ( w załączeniu Schemat przebiegu linii autobusowych komunikacji 

zbiorowej dla Powiatu Kłobuckiego oraz projekt statut Kłobuckiego Związku Powiatowo-

Gminnego).   

 



Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak przypomniał, że w dniu 18.07.2019r. 

weszła w życie ustawa o Funduszu  rozwoju przewozów autobusowych,  w której 

określone zostały  dopłaty z jakich mogą skorzystać jst  w okresie przejściowym do czasu 

wejścia w życie ustawy o transporcie zbiorowym (do końca 2021r.). Szczegółowo omówił 

zasadność utworzenia "Kłobuckiego Związku Powiatowo Gminnego"w trosce o 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przewozów transportu zbiorowego na 

terenie gminy Kłobuck i powiatu Kłobuckiego. Zwrócił uwagę, że na wniosek Powiatu 

Kłobuckigo zostałą uruchomione dodatkowe linie komunikacyjne realacji:   

– Popów-Kłobuck (Popów – Zawady- Miedźno – Mokra – Kłobuck ) 

– Przystań- Kłobuck (Przystajń- Pacanów- Cyganka – Panki – Truskolasy – Wręczyca 

– Kłobuck) 

– Panki - Kłobuck (Panki- Konieczki -Złochowice- Waleńczów – Kłobuck ) 

– Wręczyca Wielka - Kłobuck  (przez Pierzchno – Lgota). 

Zaznaczył, że po wejściu w 2022 roku ustawy wszystkie dotychczasowe działania podjęte 

przez powiat zostaną zamknięte. Zgodnie z wytycznymi UE będzie zachodziła 

konieczność ogłoszenia przetargu na usługi przewozowe  na terenie powiatu. W związku 

z powyższym została przygotowana propozycja utworzenia Związku Gminnego do 

spraw  PTZ w tym celu konieczne jest potwierdzenie przez gminy deklaracji przystąpienia 

do Związku. Na dzień dzisiejszy chęć przystąpienia zadeklarowała Gmina Wręczyca 

Wielka, Opatów i Lipie.  Inne rozwiązanie jakie preferowane jest przez Burmistrzów i 

Wójtów jest aby to Powiat zajął się tą sprawą. Wówczas do obsługi tego przedsięwzięcia 

będzie zachodziła konieczność utworzenia dodatkowych stanowisk pracy.   

 

Radny M. Cieśla zapytał, czy na trasie relacji Przystań – Kłobuck istnieje możliwość 

zaplanowania przejazdu przez Hutkę -  Zakrzew. 

  

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak odpowiedział, że taka możliwość 

istnieje ale przez Hutkę ul. Słowackiego do Kłobucka bez wjazdu do Zakrzewa z uwagi na 

brak przystanku autobusowego. 

 

Radna E. Kotkowska zwróciła uwagę  że nie ma potrzeby wchodzenia w Program z 

uwagi na małą ilość uczni z naszej gminy dojeżdżających do szkół średnich do Kłobucka. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski  zwrócił uwagę, że Gmina Kłobuck jest na tyle w dobrej sytuacji, 

że możemy poczekać z podjęciem decyzji. Tym bardziej, że być może będzie bardzie 

opłacalne  wyłonienie wykonawcy przez gminę Kłobuck do zapewnienia dojazdu do 

Kłobucka z Zakrzewa, Rybnej i Kopca, gdy proponowana składka do obsługi biura będzie  

pokrywała koszt dowozu do Kłobucka.   

 

Radna E. Kotkowska zaproponowała rozważenie możliwości utworzenia kilku linii 

wewnątrz gminy Kłobuck.   

 

Radny M. Woźniak poinformował, że również nie widzi sensu wejścia Gminy Kłobuck do 

Związku tym bardziej, że nie wiemy czy koszty utrzymania biura Związku nie pokryją 



kosztów samodzielnego obsłużenia przez Gminę Kłobuck kilku linii. 

 

Radny J. Soluch poprosił o rozważenie możliwości przywrócenia linii komunikacyjnej w 

Kopcu z ul. Kopieckiej i ul. Salezjańskiej, która została zawieszona z chwilą budowy 

kanalizacji w Białej. Natomiast  osobiście jest za utworzeniem komórki w Starostwie 

Powiatowym. 

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak odpowiedział, że wniosek o 

przywrócenie komunikacji z Kopca powinien być skierowany do Burmistrza Kłobucka   

 

Radny J. Batóg poparł propozycje radnego J. Solucha o utworzeniu w Starostwie  

dodatkowej komórki , koordynującej funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie 

całego powiatu. 

  

Radna E. Kotkowska zwróciła uwagę, że Starosta zobowiązał się do zabezpieczenia linii 

stolicy powiatu ze stolicami gmin, a jak zostanie zabezpieczona linia np. z Częstochowy z 

innymi stolicami gmin. 

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego K. Nowak odpowiedział, że zabezpieczenie leży 

w interesie linii wojewódzkich. 

 

Komisja po przeanalizowaniu zasadności nie widzi potrzeby tworzenia Związku, a  jednogłośnie 

stoi na stanowisku powołania odpowiedniej Komórki w Starostwie Powiatowym utrzymywanej na 

zasadzie udzielanej przez gminy pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w celu utrzymania 

transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz gmin. 

 

Ad.6. 

Sprawy różne. 

 

Radny J. Batóg zaprosił radnych na uroczystości, które odbędą się 15 sierpnia. 

Radna E. Kotkowska – zaprosiła na rajd rowerowy organizowany w dniu 23 sierpnia 2019 

na trasie Zakrzew – Niwa Skrzeszów oraz na nocny maraton filmowy. 

 

Ad.9. 

Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,   

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Marcin  Wojtysek o godz. 11:20 zamknął   

posiedzenie.   

  

        Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                          

      Protokołowała:     M.Wrona 

 



                                                         Lista obecności 
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu , Usług 

                                                 i  Ochrony  Środowiska 

                                            odbytej  w  dniu  13.08.2019r. 
 

 

 

 

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 

 


