
                                                                                                                      Kłobuck dn. 25.11.2019r
RM. 0012.1. 013. 2019  

                                                                  
    Protokół Nr 13/2019

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

odbytego
w  dniu  25.11.2019r.

    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 12 z posiedzenia komisji w dniu 04.11.2019r
      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 określenia wysokości stawek
      podatku od nieruchomości.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
        celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet
      oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz
      sołtysów w Gminie Kłobuck.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej
        w Kłobucku.
  9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny
      jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu
      kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
       Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
       Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2020.
12. Sprawy różne:

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

   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 12 z posiedzenia komisji w dniu 04.11.2019r
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 12 z 04.11.2019r.

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

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że zmiany w zakresie załącznika Nr 1 dotyczą 
zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 300.000,00 zł  poprzez:
-  przesunięcie zadania projektowego „Projekt budowy drogi  wraz z mostem łączącej ul.
    Sienkiewicza z ul. Zakrzewską  kwota 109.347,00 zł
-  zapewnienie planu na wypłatę ekwiwalentów OSP 13.000,00 zł (przesunięcie z
    administracji)
-  zwiększenie planu na dotację dla OSP Łobodno kwota 15.000,00 zł
-   przesunięcie planu wynagrodzeń z dz. Oświata do dz. Edukacyjna Opieka  
    Wychowawcza kwota 21.000,00 zł
-   zmniejszenie planu w zakresie usług oświetlenia ulicznego 151.000,00 zł
    (zwroty z tytułu cen energii i oszczędności modernizacyjne)
-   zmniejszenie planu w zakresie usług gospodarki odpadami 100.000,00 zł

W załączniku Nr 2 i 3 wskazane zostały zmiany zmniejszające deficyt i plan kredytu 
tegorocznego.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały
Komisja 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  poinformowała, że w załączniku nr 1 wprowadzona zmiana w 



wydatkach na programy, projekty lub zadania jest konsekwencją poprzedniej uchwały, 
dotyczącej przesunięcia limitu zadania projektowego pn. „Projekt przebudowy drogi wraz
z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską"

„1.3.2.11 Projekt przebudowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. 
Zakrzewską”
Limit 2019                 z   109.347,00 zł na             0,00 zł      
Limit roku 2020         z             0,00 zł na 109.347,00 zł
oraz lata realizacji z 2017-2019 na 2017-2020

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Ad. 5.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.

Skarbnik K. Jagusiak  poinformowała, że zaproponowany 5% wzrost stawek podatku od 
nieruchomości wskazany w projekcie uchwały wpłynie na zwiększenie wpływów z 
podatku o kwotę około 524.200,00zł

Radny M. Cieśla zapytał, czy zachodzi konieczność podnoszenia wszystkich stawek 
podatkowych, czy jest możliwość ich rozdzielenia.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, iż jednoczesne podniesienie wszystkich stawek 
pozwoli na równe traktowanie każdej grupy społecznej.

Radny T. Wałęga zaproponował rozważenie możliwości  podnoszenia/obniżania podatku 
o wskaźnik inflacji/deflacji.

Burmistrz J. Zakrzewski skomentował, że obecna stawka podatkowa jest podyktowana 
średnim poziomem inflacji z ostatnich 5 lat.

Radna E. Kotkowska zapytała, co uwzględnia wskaźnik G.

Skarbnik K.Jagusiak odpowiedziała, że wskaźnik zawiera podstawowy dochód 
podatkowy gminy i średni krajowy.

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



Ad.  6.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na rok 2020.

Skarbnik K. Jagusiak  poinformowała, że cena na rok 2020 została ogłoszona 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 
2019 roku i  wynosi 58,46zł  za 1dt . i została podwyższona w stosunku do ubiegłego roku 
o 4,10 zł. Uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną producentów rolnych 
spowodowaną suszą proponuje się obniżenie ustawowej ceny skupu żyta do wysokości 
50 zł za 1 dt. Ustalona stawka wynosić będzie 85,53 % stawki ustawowej.

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

Ad.  7.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie 
Kłobuck.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że od stycznia 2020 z uwagi na wzrost średniego 
wynagrodzenia oraz płacy minimalnej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz 
sołtysów w Gminie Kłobuck przewidziana została dieta w wysokości 260,00zł   tj.5% 
wzrostu od obowiazującej stawki.

Radny T. Wałęga poprosił o wyłączenie jego osoby z głosowania.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały
 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za głosowało 8  radnych, głosowało przeciwko i wstrzymujących się nie było, 1 radny nie 
uczestniczył w głosowaniu/

Ad.8.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku.

Skarbnik K. Jagusiak  poinformowała, że w związku z wejściem w życie z dniem 
1 stycznia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2020 r., oraz płacy minimalnej (z kwoty 2250,00 zł do kwoty 2600,00 zł) od 
której zależna jest wysokość diet przysługujących radnym, proponuje się podjęcie 
uchwały, która pozwoli na utrzymanie wysokości diet na podobnym poziomie do roku 
bieżącego

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



Ad.9.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz 
dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Dyrektor CEA J. Krakowian poinformował, że w związku z wprowadzeniem art. 39a do 
ustawy -Prawo oświatowe, w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, 
młodzieży i uczniów oraz rodziców konieczne jest określenia średniej ceny jednostkowej 
paliwa w Gminie Kłobuck tj dla:
 1 litra oleju napedowego 5,00 zł
 1 litra paliwa bezołowiowego 4,92zł.

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

Ad.10.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały     w     sprawie     uchwalenia     Gminnego   
Programu     Profilaktyki  
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.  

Burmistrz J. Zakrzewski  poinformował, że ustawa  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  
przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminę do realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ustawa nakłada na gminę 
konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom 
uzależnionym.
Rozwiązywanie tych problemów w świetle w/w ustawy należy do zadań własnych gminy.
Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
finansowaniu programu mają służyć środki pochodzące z należnych gminie opłat za 
wystawianie zezwoleń na handel alkoholem  (tzw.”korkowe”).

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

Ad11.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały     w     sprawie     uchwalenia     Gminnego Programu        
Przeciwdziałania Narkomanii      na      rok 2020.  

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że  ustawa z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852  z późniejszymi zmianami.) nałożyła 
na gminę obowiązek uchwalenia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii. W myśl art. 10 powołanej wyżej ustawy, przeciwdziałanie narkomanii należy 
do zadań własnych gminy, a środki na realizację w/w programu pochodzą z opłat za 



korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
2018 poz. 2137 z późniejszymi zmianami). Realizacja programu przyczyni  się do 
wdrażania działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zmniejszenie 
zagrożenia,  jakie niosą za sobą narkotyki. Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały 
jest uzasadnione

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

Ad.12.
Sprawy różne:

Nie zgłoszono

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  25.11.2019r.

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 nieobecny

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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