
                        Kłobuck dn. 17.09.2019r
RM. 0012.1. 010. 2019  

                                                                  
               Protokół Nr 10/2019

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

odbytego
w  dniu  17.09.2019r.

    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 9 z posiedzenia komisji w dniu 13.08.2019r.
        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. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019
  6.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
       przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu
       Północnego Województwa Śląskiego
  7. Sprawy różne.

Ad.  1.
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

   Przewodniczący  Komisji  M.  Wojtysek  o  godz.  10;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  9  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 9 z posiedzenia komisji w dniu 13.08.2019r.
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 Nr 9 z 13.08.2019r.

Ad.3.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że zmiany budżetowe w głównej mierze dotyczą 
gospodarki odpadami komunalnymi związane z zakupem pojemników.
W zakresie załącznika Nr 1 zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów o kwotę  215.500,00zł 
wskutek:
 - zwiększenia dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota
   264.500,00zł ( z przeznaczeniem na zakup koszy)
 - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu projektu " Wymiana żródeł ciepła w
   indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck" kwota
   480.000,00zł. z uwagi na złożony przez gminę protest.
Załącznik Nr 2 przedstawia zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 215.500,00zł z 
uwagi na:
 - zwiększenie planu w zakresie zakupu ciągnika z osprzętem dla ZDiGK o kwotę
    51.081,00zł ( plan dotychczasowy 300.000,00zł)
 - zwiększenia planu na dotacjach dla OSP kwota 12.000,00zł ( przesunięcie w zakresie
    materiałów w dziale 750 Administracja publiczna) OSP Biała 5.000,00zł i OSP Kłobuck
   7.000,00zł.
 - przesunięcia Funduszu Sołeckiego Gruszewnia-  kwota 10.000,00zł
- zmniejszenie planu na zadaniach:
   a) projektu budowy budynku wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym
       w Kamyku kwota 30.000,00zł. ( plan dotychczasowy 50.000,00zł w tym 20.000,00zł
       środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego)
   b) projektu " Wymiana żródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na
       terenie Gminy Kłobuck kwota 501.081,00zł z przesunieciem projektu do realizacji o
        jeden rok budżetowy.( 480.000,00zł dotacji, plus 21.081,00zł środki własne)
   c) likwidacja planu na  projekcie budowy kanalizacji sanitarnej ul. Reja w Kłobucku
       kwota 20.000,00zł z przeznaczeniem kwoty na zwiększenie limitu dotacji dla osób
       fizycznych w zakresie likwidacji azbestu.
- w zakresie gospodarki odpadami zapewnienie planu na zakup koszy w kwocie
   400.000,00zł w tym kwoty 135.500,00zł ( kwota uzyskana z dodatniego wyniku
    finansowego w okresie 2013-2018).
W załączniku Nr 3 wskazana została kwota otrzymanej subwencji wysokości 37.921,00zł z 
przeznaczeniem na  zakup środków dydaktycznych i książek dla Sz.P Nr 2 w Kłobucku 
dla pracowni biologicznej.
Zwróciła uwage, że będzie zachodziła konieczność zmiany załącznika Nr 3 z uwagi, że w 



dniu wczorajszym została przekazana kolejna subwencja w kwocie 444.252,00zł,

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał czym spowodowane jest podjęcie decyzji o 
szybszym zakupie pojemników.
 
Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że przyspieszenie decyzji o zakupie pojemników 
spowodowane jest otrzymywanymi od pewnego czasu pismami sugerującymi 
zaprzestania wykonywania usługi przez dotychczasową firmę. W przypadku zerwania 
umowy każda inna firma nie podejmie się wywozu zastępczego, jeśli pojemniki nie będą 
własnością gminy.   

Radny J. Soluch  w odniesieniu do projektu budowy budynku wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kamyku poinformował, że relizacja tej inwestycji jest 
bardzo ważna do mieszkańców nie tylko z miejscowości Kamyk ale również z Borowianki
i Nowej Wsi gdyż do tej szkoły uczęszczają dzieci z tych miejscowości.  Dodatkowo 
agumentem jest to, że brakuje budynku dla Klubu sportowego z Kamyka. Doskonale zdaje
sobie sprawę z niżu demograficznego i te znajdujące się w budynku szkolnym klasy nie 
będą wykorzystane. Niemniej jednak propozycja Burmistrza dotyczyła wyremontowania  
istniejącego budynku wraz z instalacją aby nadal były wykorzystywane do nauki  
pomieszczenia znajdujące się w suterynach. Zwrócił uwagę, że w opracowanej koncepcji 
była ujęta budowa parkingów i boisk dlatego też uważa, że obecnie należy iść w kierunku 
budynku sportowego i uporządkowania infrastruktury z uwagi na brak miejsc 
parkingowy. Doskonale zdaje sobie sprawę, że koncepcja przerasta możliwości finansowe 
gminy, co nie oznacza, że nie można realizować potrzeb na terenie wokół szkoły. 
Zastanawia się czy nie należy rozważyć możliwości pójścia w kierunku budowy na tym 
terenie  parkingów i dróg dojazdowych skoro zostały przekazane na projekt środki z 
funduszu sołeckiego z Sołectwa Kamyk i Borowianki. Zapytał, na jakiej podstawie została 
przeznaczona kwota 37.921,00zł dla Sz.P Nr 2 w Kłobucku oraz na jaki cel zostanie 
przeznaczona kolejna subwencja w kwocie 444.252,00zł.

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że  kwotę 444.252,00zł, otrzymaliśmy subwencji z 
tytułu podwyżek nauczycieli. Niemniej jednak z uwagi, że nie ma jeszcze dokładnie 
policzonych danych nie może odpowiedzieć na co zostaną podzielone środki.  
W odniesieniu do kwoty przeznaczonej dla Sz.P Nr 2 odpowiedziała, że środki pochodzą 
ze zwiększoniej subwencji oświatowej z rezerwy, ponieważ przez Sz.P. Nr 2 został 
złożony wniosek na wyposażenie pracownii biologicznej. Wniosek mógł być złożony tylko
przez jedną szkołę

Burmistrz J. Zakrzewski przyznał, że koncepcja wielofunkcyjnego budynku dla klubu 
sportowego  przerasta możliwości finansowe gminy, dlatego też będzie zachodziła 
konieczność zweryfikowania planów by móc zdecydować w jakim zakresie przystąpić do 
zlecenia opracowania projektu. Zakłada, że w przyszłym oprogramowaniu z PROW takie 
środki się znajdą i taki budynek podobnie jaki powstał w Libidzy czy Łobodnie mógły 
powstać w Kamyku. Co nie znaczy, że nie można przystąpić do realizacji pewnych 



elementów wskazanych w koncepcji (parkingu, boiska wielofunkcyjneniego, placu zabaw 
i siłowni napowietrznej). Dlatego też będzie zachodziła konieczność wspólnego ponownie 
przeanalizowania ze społecznością lokalną jaki projekt techniczny wykonać aby mógł być 
sukcysywnie realizowany w kolejnych latach budżetowych.

Radny M. Cieśla poprosił o więcej informacji odnośnie planowanych zwrotów do 
wymiany pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Kłobuck.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że gmina Kłobuck jest na drugim miejscu listy 
rezerwowej. Z uwagi na założoną rezerwę finansowa na zadaniu, Gmina złożyła protest 
do rozstrzygnięcia konkursu. Niemniej jednak dopóki nie będziemy mieć informacji o 
uwzględnieniu protestu nie chciałby dawać nadziei mieszkańcom, co nie znaczy, że gmina
nie przygotowuje własnego niezależnego programu.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.

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 poinformowała, że zmiana polega na przesunięciu  o 1 rok limitu na 
zadaniu '1.1.2.3. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 
na terenie Gminy Kłobuck” okres realizacji z 2018-2020 na 2018-2021
Limit 2019           z   501.081,00     na            0,00zł
limit roku 2020   z   751.630,900   na  501.081,00zł
Limit roku 2021  z               0,00    na  751.630,00zł

Przypomniała, że w pracach przy projekcie budżetu na rok 2020  obowiązkowo muszą 
zostać ujęte zadania ujęte w WPF. Dlatego też intencją aktualizacji WPF jest aby zadania 
znajdowały się w limitach możliwych do realizacji.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

 Ad.5.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019
Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że materiał wraz ze szczegółowym opisem został 
przekazany radnym. Budżet do końca roku powinien być wykonywany w miarę 
prawidłowo bez większych zagrożeń. Natomiast jeśli chodzi o udziały w podatku 
dochodowym  od osób fizycznych na dzień dzisiejszy nie mamy pełnej wiedzy z tytułu 



obniżenia stawki. Zwróciła uwagę, że nie do końca mamy rozwiązaną sprawę gospodarki 
odpadami. Zaznaczyła, że sam zakup koszy przy nie zmienionej stawce odbioru odpadów
komunalnych mógłby wygenerować na koniec roku wynik ujemny  około 160.000,00zł , 
który byłby jeszcze do zaakceptowania przez gminę. Natomiast jeśli zostałby ogłoszony  
przetarg na świadczenie usługi  i nastąpiłby znacznie większy wzrost stawki odbioru 
odpadów wówczas jeszcze w tym roku musiałby nastąpić wzrost dotychczasowej stawki.

 Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.6.  
Wypracowanie opinii do projektu uchwa  ł  y w sprawie wyra  ż  enia zgody na   przyst  ą  pienie do   
stowarzyszenia o nazwie Zwi  ą  zek Gmin i Powiat  ó  w Subregionu   P  ół  nocnego Wojew  ó  dztwa   
Ś  l  ą  skiego  

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że z uwagi na zmianę przepisów unijnych 
zmianie ulega dotychczasowe  funkcjonowanie subregionu północnego, ponieważ Unia 
Europejska nie zezwala na dotychczasową formułę porozumienia nieformalnego jakim był
Komitet Sterujący Subregionu Północnego  Województwa Śląskiego, gdyż musi to być 
podmiot prawny.  Dlatego też aby móc dalej dysponować środkami unijnymi w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  w dniu 12 września 2019r przez 34 jednostki 
samorządu terytorialnego Subregionu Północnego podpisany został list intencyjny w 
zakresie uściślenia współpracy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego celem kontynuacji wdrażania Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027 oraz chęci przystąpienia do Stowarzyszenia 
pn. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Niniejszy
projekt uchwały jest niezbędny do upoważnienia Burmistrza Kłobucka do wstąpienia 
Gminy Kłobuck do Stowarzyszenia.

Radna E. Kotkowska zapytała, czy znana jest  ilości osób zasiadających w Stowarzyszeniu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego będących 
reprezentacją poszczególnych gmin, parytetu  ilościowego, który przełoży się później do 
wyłonionego zarządu oraz  czy mamy odpowiednio zabezpieczoną ilość naszych 
przedstawicieli  i czy były już wstępne pierwsze kryteria ustalania środków.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że statut jasno precyzuje podział głosów, który 
wynika z wielkości danej gminy. Według zapisanego podziału dotychczasowy Zarząd 
Stowarzyszenia wyłoniony na Walnym zebraniu założycielskim  będzie wybrany w 
podobnym składzie jak dotychczasowy  Komitet Sterujący.  Z parytetów wpisanych w 
Statucie Gmina Kłobuck ma miejsce w zarządzie. Natomiast drugim elementem są składki
członkowskie, które są proporcjonalne do ilości mieszkańców.  Podział środków unijnych 
przydzielony na subregion północny będzie również dzielony według parytetu 
mieszkańców, rozważany jest przelicznik 3.000,00 zł na jednego mieszkańca lub 1.200,00zł.
Kierunki działań zostały wskazane w przesłanych ankietach. Natomiast nasze założenia 



programowe przedstawi na sesji. Ponadto dodatkowym argumentem, który przemawia za
utworzeniem  Stowarzyszenia jest to, że Stowarzyszenie będzie miała możliwość 
pozyskiwania dodatkowych środków poza pulą na projekty poza konkursowe jakie 
zostaną złożone przez gminy jako o projekty własne gmin.

Radny M. Cieśla zapytał, w jakiej wysokości będzie płacona do Stowarzyszenia składka 
przez Gminę Kłobuck.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział , że z przeprowadzonych wyliczeń zgodnych z 
parytetem ilości mieszkańców roczna składka będzie wynosiła 18.000,00zł.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad.7.
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek poprosił o więcej informacji odnośnie 
planowanego zakupu pojemników.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj  odpowiedziała, że w dniu wczorajszym 
został ogłoszony przetarg na zakup pojemników używanych z uwagi, że te pojemniki są 
wykonane z lepszej jakości materiału i są tańsze niż nowe. Koszt jednego pojemnika to 
kwota około 51,00 zł brutto. Zaplanowany został zakup pojemników tylko o pojemności 
240l, na odpady zmieszane w ilości 4. 470 szt plus na odpady zmieszane i do segregacji w 
gniazdach przy zabudowie wielorodzinnej.

Radna E. Kotkowska zapytała, w jaki sposób odbędzie się wymiana pojemników.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że wymiana pojemników 
będzie należała do firmy, która wygra w przetargu.

Radna E. Kotkowska  zapytała, czy znana jest już wysokość stypendium dla 
najzdolniejszych uczniów Gminy Kłobuck

Skarbnik K. Jagusiak   odpowiedział, że w budżecie na stypendia została zarezerwowana 
kwota 35.000,00zł.

Radny J. Kulej zapytał, czy jakaś gmina otrzymała środki na wymianę piecy.

Skarbnik K. Jagusiak  odpowiedział, że otrzymała środki dwie gminy, które miały 



projekty na dużo większa kwotę niż gmina Kłobuck.

Zamknięcie posiedzenia komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu,  Usług  i  Ochrony  Środowiska  Marcin   Wojtysek  o  godz.  11:15  zamknął
posiedzenie.  
 

        Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                         
      Protokołowała:     M.Wrona



                                                               Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu , Usług
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  17.09.2019r.

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
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