
 

                              Kłobuck, dn. 04.11.2019r 

RM. 0012.1. 012. 2019   
                                                                   

Protokół Nr 12/2019 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

odbytego 

w  dniu  04.11.2019r. 

 

    W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Wojtysek Marcin udział wzięli członkowie   

Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji: 

 

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

  2. Przyjęcie protokołu Nr 11 z posiedzenia komisji w dniu 22.10.2019r. 
        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 zmian w Statucie Gminy 

      Kłobuck 

  5. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych 

      w 2020 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony   

      środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów 

      grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, 

      realizowanych przez osoby fizyczne. 

  6. Wypracowanie opinii do projektu planu wydatków inwestycyjnych do projektu 

      budżetu na rok 2020 wraz z proponowanymi kwotami dochodów i wydatków na rok 

      2020. 

  7. Sprawy różne: 

 

Ad. 1 

   Przewodniczący Komisji M. Wojtysek o godz. 10;00 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 11 z posiedzenia komisji w dniu 22.10.2019r. 
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 11 z 22.10.2019r. 

 

 Ad 3. 

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

 

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że główna zmiana związana jest z korektą budżetu 

wpływająca na zmniejszenie deficytu w tym kredytu aby budżet na koniec roku został 

zakończony najefektywniej. 

W zakresie dochodów budżetowych po przeprowadzonej analizie za trzy kwartały  

zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie  dochodów ogółem o kwotę 

14.500,00 zł poprzez: 

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości i opłat z tytułu 

  użytkowania wieczystego 67.000,00 zł 

- zmniejszenie udziałów w PIT i CIT 590.000,00 zł 

- zmiany  w własnych źródłach podatkowych w tym: podatku od nieruchomości i opłacie 

  targowej 

 - zmniejszenie planu w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób 

   fizycznych i prawnych) 

- zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków planu w zakresie żywienia w 

   placówkach oświatowych (przedszkola i stołówki ) 131.500,00 zł 

- wprowadzenie do planu wpływu ze zwrotu podatku  50.000,00 zł 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę  329.500,00 zł 

poprzez: 

-  zmniejszenie planu w zakresie usług dotyczących zagospodarowania przestrzennego 

    108.000,00 zł 

-  zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych z przeniesieniem na rok przyszły 

     a) projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w                         

         Kłobucku   15.000,00 zł 

     b) budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku 155.000,00 zł 

- zwiększenie planu działalności Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku 

   80.000,00 zł. 

W załączniku Nr 3 zaproponowane zostały zmiany w planie dotacji o kwotę 193.000,00 zł 

dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest gmina, 

wynikające po  ponownym przeliczeniu dotacji na 1 ucznia oraz przewidywanego 

wykonania w tej klasyfikacji. 

Zaznaczyła, że wszystkie omówione zmiany pozwalają na zmniejszenie planu kredytu o 

kwotę 508.000,00zł czyli w planie pozostaje kwota kredytu w wysokości 2.898.491,20 zł a 

deficyt w kwocie 3.694.030,70zł.   

 

 



Radny J. Soluch  w nawiązaniu do przełożonego na rok przyszły opracowania projektu 

zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego uważa, że realizacja tej 

inwestycji powinna zostać rozpoczęta jak najszybciej z uwagi na brakujące miejsca 

parkingowe wokół budynku jak również, koniecznością podjęcia działań  zmierzających 

do połączenia ulicy Bohaterów Bitwy pod Mokrą z ulicą Rómmla. 

  

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że projekt zostanie na pewno wykonany w 

przyszłym roku z uwzględnieniem dodatkowych parkingów. W kwestii połączenia ul. 

Bohaterów Bitwy pod Mokrą z ul. Rómmla zwrócił uwagę, że uczestnicząc w zebraniach 

mieszkańców wie jaki jest ich sprzeciw i jakie są plany zagospodarowania Sz.P Nr 3. W 

dniu dzisiejszym odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla, na którym sprawa zostanie 

ponowie przeanalizowana. Zaznaczył, że dodatkowym problemem w połączeniu ul. 

Bohaterów Bitwy pod Mokrą  z ul. Rómmla w zaproponowanym przebiegiem przez teren 

szkoły oprócz sprzeciwu mieszkańców są plany w zagospodarowaniu terenu przy Sz.P Nr 

3  gdzie powstanie kolizja z zabudową boiska wielofunkcyjnego. Osobiście nie chciałby 

nic robić wbrew mieszkańców tego osiedla. Poinformował, że  przy zagospodarowaniu 

terenu wokół budynku Urzędu można rozważyć możliwość wytyczenia drogi 

jednokierunkowej pomiędzy Bankiem Spółdzielczym a Urzędem z drogą wewnętrzną 

przy MOK poprzez skarpę, które to rozwiązanie pomoże w rozładowaniu ruchu po 

godzinach pracy w godzinach szczytu. 

 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy  obniżenie planu wydatków w ramach subwencji dla 

placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest gmina spowodowane 

jest mniejszą ilością dzieci czy inną kwotą subwencji  oraz jaka kwota subwencji wpływa 

dla ucznia z orzeczeniem niepełnosprawności i ucznia zdrowego. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że różnica wynika z przyjętych założeń a 

faktycznych poniesionych wydatków. Natomiast dodatkowa subwencja jaka wpływa na 

ucznia z orzeczeniem niepełnosprawności zależy od orzeczenia niepełnosprawności. 

 

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że dotacja na ucznia przekazywana jest po średnim 

koszcie poniesionym na jednego ucznia w naszych placówka. Z uwagi, że na utrzymanie 

placówek oświatowych połowa poniesionych kosztów pokrywana jest przez gminę,  

nigdy nie jest tak, że przekazywana dotacja dla placówek dla których organem 

prowadzącym nie jest gmina będzie równa subwencji. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

Ad. 4. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck 

 

Przewodniczący dorażnej Komisji ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck J. Soluch 

poinformował, że zaproponowane zmiany wynikały w szczególności z potrzeby zmian i 



dostosowania Statutu do obowiazującego prawa i aktualnych potrzeb Gminy Kłobuck  

Zmiany w treści obowiązującego Statutu polegały na: 

– usunięciu niektórych jego zapisów, 

– zastąpieniu niektórych zapisów zapisami o innej treści lub brzmieniu 

– dodaniu nowych zapisów. 

Przedstawił zmiany zaproponowane w Statucie Gminy Kłobuck. 

 

Radna E. Kotkowska w odniesieniu do propozycji zm. zapisu § 38 ust 2 uważa,  że 

dotychczasowy wybór przewodniczącego komisji dokonywany przez członków danej 

komisji jest łatwiejszym rozwiązaniem niż wybór przewodniczącego danej komisji przez 

Radę. 

 

Radny T. Wałęga w odniesieniu do § 48 ust. 1  zapytał, jakie będzie narzędzie prawne 

uniemożliwiające możliwość bycia radnemu członkiem danej komisji. 

 

Przewodniczący dorażnej Komisji ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck J. Soluch 

odpowiedział, że w skład komisji rewizyjnej muszą być w pierwszej kolejności zgłoszeni 

przedstawiciele wszystkich Klubów zarejestrowanych w Radzie. Po czym można będzie 

zgłaszać kolejne kandydatury radnych, by rada mogła w głosowaniu dokonoć wyboru 7 

osobowego składu Komisji. Propozycja została zaakceptowana przez Radcę Prawnego. 

 

Radny J. Batóg uzupełnił, że zgodnie ustawą w skład Komisji musi wchodzić 

przedstawiciel każdego Klubu, ponieważ gdyby został wybrany skład komisji bez 

przedstawiciela jakiegoś klubu taka uchwała zostanie uchylona przez wojewodę,   

 

Radny M. Cieśla w odniesieniu do § 42 ust. 2a zwrócił uwagę na brak zapisu 

wskazującego w jakim terminie Przewodniczący komisji powinien zawiadomić 

Burmistrza o posiedzeniu komisji. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało  8 radnych,  1  radny głosował przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było ,   

 

 Ad.5. 

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r., 

na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych 

z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne. 

 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj poinformowała, że zgodnie z przepisami 

Prawo o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 do zadań własnych gminy należy 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć 

związanych min. z ochroną powietrza. W/w ustawa stanowi również, iż finansowanie 

ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, może polegać m.in na udzieleniu dotacji 

celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych 



związanych z ochroną środowiska. Zasady udzielania dotacji celowej obejmującej w 

szczególności kryteria wyboru inwestycji oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia 

dotacji i sposobu jej rozliczenia, określa gmina w drodze uchwały. Realizacja niniejszej 

uchwały jest jednym z ważniejszych działań Gminy na rzecz poprawy jakości powietrza 

na terenie Gminy Kłobuck. Stanowić ona będzie również narzędzie wspierające 

mieszkańców gminy w realizacji obowiązków wynikających z uchwały Nr V/36/1/2017 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7.04.2017r w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. Gmina proponuje zróżnicowanie kwoty dofinansowania dla projektów 

bardziej ekologicznych: 

Kwota dofinansowania do 75% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na 

wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem - w przypadku podłączenia do 

sieci ciepłowniczej lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz 

dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 7.000,00 zł w przypadku realizacji 

zadania polegającego na zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) opalanego węglem, w tym 

ekogroszkiem, miałem, koksem i zastąpieniu go: 

1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej; 

2) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych); 

3) kotłem gazowym; 

4) kotłem olejowym. 

Kwota dofinansowania do 60% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na 

zakup nowego źródła ciepła – kotła na paliwo stałe (bez kosztów projektu, montażu oraz 

dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż  5.000,00 zł. 

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji, na druku określonym w załączniku nr 1 

do 31.03.2020 r. a zakończenie nie później niż do dnia 30.09.2020 r. 

 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, ile osób może zostać objęta tym 

Programem oraz jaka kwota refundacji została założona na realizację tego Programu. 

 

Radny J. Soluch zapytał, czy istnieje możliwość wykorzystania wniosków składanych 

wcześniej na wymianę pieców. W odniesieniu do maksymalnego dofinansowania zwrócił 

uwagę, że koszt samego pieca gazowego to kwota około 11.000,00zł.   

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że to dofinansowanie, na które były wcześniej 

składane wnioski nadal jest możliwe. Mimo, że został odrzucony nasz protest może się tak 

zdażyć, że wszystkie złożone protesty zostaną odrzucone i żaden z tych wniosków nie 

dostanie więcej punktów niż otrzymał. Więc jeśli pozostaną w założonej rezerwie środki, 

które były przeznaczone na protesty jest szansa, że gmina Kłobuck będąc na drugim 

miejscu listy rezerwowej zostanie zakwalifikowana do dofinansowania. Zaznaczył, że w 

budżecie na ten cel nadal jest zabezpieczona na przyszły rok połowa środków ale zanim 

zostanie uruchomiony nowy projekt gmina będzie miała już pełną wiedzę. Zwrócił uwagę, 

że nie ma możliwosci wykorzystania wcześniej złożonych wniosków z uwagi, że w 

poprzednim Programie były inne założenia i obowiązywały inne kryteria. Powodem, że 

gmina zdecydowała się na wprowadzenie Programu jest fakt, że mamy do spłaty 



765.000,00zł pożyczki z WFOŚ którą możemy zainwestować lub ją zwrócić. Z uwagi na 

przypuszczalnie dużą ilość chętnych rozważana jest możliwość wprowadzenia 

dodatkowych kryteriów, które spowodują nie zarzucanie komisji jakiejkolwiek 

stronniczości. 

 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

Ad 6. 

Wypracowanie opinii do projektu planu wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu na rok 2020 

wraz z proponowanymi kwotami dochodów i wydatków na rok 2020. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że informacja o kwotach proponowanych 

dochodów i wydatków oraz projekt planu wydatków inwestycyjnych do projektu 

budżetu została przekazana radnym w ustawowym terminie.  Zwrócił uwagę, że uwagi, 

że proponowany projekt budżetu nie uwzględnia podwyżki stawek podatkowych w  

informacji zostały wskazane maksymalne możliwości finansowe gminy jakie jesteśmy w 

stanie wypracować z założeniem mocnych cięć w wydatkach bieżących wkażdej jednostce. 

Szczególnie w ZDiGK gdzie przykładowo z 800.000,00zł na wydatki bieżące zaplanowane 

zostało 200.000,00zł. 

W przypadku podwyższenia stawek podatkowych wszystkie wpływy będą zasilały  np. 

ZDiGK lub będą mogły zasilić drobną inwestycję 

Projet budżetu został przygotowany aby budżet miał jakąś nadwyżkę budżetową i  

zaciągnięte zobowiązania nie były wyższe od zobowiązań spłacanych w danym roku i 

były niższe. 

Zwrócił uwagę, że tylko zmiana wysokości minimalnej płacy w samej jednostce 

oświatowej poprzez wyodrębnienie wysługi lat poza minimalną płacę spowodowało 

dodatkowy koszt rzędu 900.000,00zł wydatków bieżących do czego dochodzą mniejsze 

wpływy z subwencji oświatowej z uwagi na planowane podwyżki, której koszt nie będzie 

pokrywany w 100%. 

Dodatkowo subwencją nie zostały objęte koszty podwyżki dla pracowników 

niepedagogicznych, wychowastwa  w przedszkolach, spowodują, że w przyszłym roku 

wszystkich kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia dla wszystkich 

pracowników w jednostkach  będzie ponad 3mln więcej.   

 

Radny M. Cieśla zapytał o zasadność zakupu i montażu toalet na parkingu przy D.H. 

Merkury. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że toalety przy D.H. Merkury obsługują 

targowisko miejskie. Obowiązek wymiany istniejących toalet wynika z wydanego od 

dwóch lat zalecenie Sanepidu. Niemniej jednak z uwagi na brak wolnych środków w 

budżecie przez Sanepid została wyrażona zgoda, na zakup i montaż  toalet w przyszłym 

roku. 

 



Radny M. Cieśla zapytał, czy w Sołectwie Zakrzew zostanie zrobiony plac zabaw 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że urządzenia zostały zakupione i zostaną 

zamontowane. 

 

Radna E. Kotkowska zapytała, co zostało  ujęte  w WPF w projekcie kanalizacji sanitarnej 

na rok 2021 w kwocie 200.000,00zł 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że do WPF zostanie wprowadzony duży projekt 

budowy kanalizacji sanitarnej na Zakrzewie,  który zostanie zlecony do wykonania w 

przyszłym roku a finansowany zostanie w 2021 roku.   

 

Radna E. Kotkowska zwróciła uwagę, że do końca listopada br zostanie wykonana 

koncepcja odwodniena dróg w Sołectwie Niwa Skrzewszów, więc w przyszłym roku 

będzie można przystąpić do etapowania tego zadania  i wykonania projektu. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na podstawie koncepcji poszczególne odcinki 

będą realizowane przez ZDiGK. Przypomniał, że w projekcie  budżetu na rok 2020 nie 

został ujęty wzrost stawek podatkowych. Natomiast jeśli zostanie podjęta wspólna 

decyzja o wzroście stawki podatków wówczas te środki zostaną 90% przekazane do 

ZDiGK na realizację drobnych inwestycji. 

 

Radna E. Kotkowska zaproponowała wpisanie w WPF na lata 2021  projektu 

odwodnienia  ul. Kasztanowej w Sołectwie Niwa Skrzeszów. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jeśli koncepcja będzie zakładała opis przebiegu 

rowów ZDiGK będzie mógł przystąpić do prac ziemnnych własnymi siłami. 

 

Radny J. Batóg zaproponował przeanalizowanie możliwości wzrostu stawek 

podatkowych. 

  

Radny J. Soluch  zapytał, czy mamy informacje czy stawki podatkowe będą podnoszone 

w innych gminach. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że skupiając się na powiecie kłobuckim wie, że 

wszystkie gminy planują wzrost stawek podatkowych od kilku do kilkunastu % . 

 

Radny J. Soluch zwrócił uwagę, że podatki nie były podnoszone od 2013r jako 

przedsiebiorca jest za nie podnoszeniem stawek podatku ale jako radny widzi konieczość 

ich wzrostu nawet do 5 %.   

 

  

 

 



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

zaopiniowała   projekt   planu  wydatków   inwestycyjnych   do  projektu   budżetu   na 

2020 rok  wraz   z   proponowanymi   kwotami  dochodów  i  wydatków  na  rok  2020. 

/Za głosowało 6 radnych,  głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/            

 

 

 Ad. 7. 

Sprawy różne: 

 

Nie zgłoszono 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,   

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Marcin  Wojtysek o godz. 11:40  zamknął   

posiedzenie.   

  

       Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                          

      Protokołowała:     M. Wrona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Lista obecności 

                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 

                                                 i  Ochrony  Środowiska 

                                            odbytej  w  dniu  04.11.2019r. 
 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 


