
                                                                                                                    Kłobuck dn. 27.12.2019r
RM. 0012.1. 015. 2019  

                                                                  
            Protokół Nr 15/2019

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

odbytego
w  dniu  27.12.2019r.

    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 14 z posiedzenia komisji w dniu 09.12.2019r
      Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  
        bip.gminaklobuck.pl.

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały 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 uchylenia Uchwały
      Nr 275/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie:
      ustalenia zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy zmienionej
      Uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 122/XII/2011 z dnia 25 października 2011 r.
      oraz Uchwałą Nr 320/XXXIII/2013r Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2013
      roku.
  6.  Wypracowanie opinii do projektu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
      finansowej na lata 2020-2028.
  7. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2020
  8   Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 142/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z   
       dnia 12 listopada 2019 ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019., poz.7755) w sprawie zasad i trybu
       udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r., 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.
  9. Sprawy różne.

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

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  o godz. 8;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 jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia  komisji.  

Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 14 z posiedzenia komisji w dniu 09.12.2019r
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  
bip.gminaklobuck.pl.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 14 z 09.12.2019 r.

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

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że proponowane zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą
zmniejszenia dochodów o kwotę 109.914,00zł poprzez:
-  zwiększenie z rozliczeń/zwrotów z lat ubieglych kwota 14.600,00zł
-  zmniejszenie planu dotacji - budynek świetlicy w miejscowości Gruszewnia kwota
   306.828,00zł z przeniesieniem kwoty na rok przyszły.
-  wprowadzenie dotacji na remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku kwota 195.641,00zł
-  zwiększenie subwencji oświatowej kwota 16.273,00zł (wnioskowana kwota 111.685,00zł )
-  zmniejszenie dotacji – plac zabaw Zakrzew kwota 15.000,00zł.
-  zwiększenie wpływów rodział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz
   dochody podatkowe w tym udziały
-  zmiana w paragrafie dot. projektu termomodernizacji budynku Urzędu i Zespołu Szkół
   w Białej.
 W zakresie załącznika Nr 2 proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków 
o kwotę 549.914,00zł poprzez:
-  zmniejszenie limitu wydatków zadań projektowych z działu 600 Transport i 801
   Oświata i Wychowanie na kwotę 291.276,00zł z przesunięciem kwoty zaplaty za projekty
   na rok 2020 z uwagi na upływ czasu i zakończenie roku budżetowego.
-  zmniejszenie planu w zakresie dotacji podmiotowych dla szkół kwota 105.000,00zł  
-  zmniejszenie planu w zakresie usług oświetlenia ulicznego kwota 60.638,00zł
-  zmniejszenie planu na wydatkach w zakresie płac Urzędu kwota 120.000,00zł ( etat,   
   odprawy emerytalne) i wydatkach usługowych kwota 33.000,00zł
-  przeznaczenie kwoty 60.000,00zł na działalność w zakresie utrzymania dróg,
Załącznik Nr 3 i 4 zawiera zmiany zmniejszające deficyt i planu tegorocznego kredytu o 
kwotę 440.000,00zł.

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 zaproponowane zmiany zostały szczegółowo 
opisane w załączniku Nr 2 do projektu uchwały. Z uwagi, że WPF wygasa z końcem roku,
a żeby  została zachowana  kompatybliność limitu wydatków na lata przyszłe 
zaproponowane zmiany dotyczą przesunięcia limitów na cztery projekty dokumentacji 
drogowych na rok 2020 oraz  zmiany wartości zadania w zakresie remontu ul. Ogrójcowej.

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

Ad. 5.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 275/XXXIII/2009 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie: ustalenia zasad gospodarki 
finansowej jednostek pomocniczych gminy zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 
122/XII/2011 z dnia 25 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr 320/XXXIII/2013r Rady Miejskiej 
w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2013 roku.

Skarbnik K. Jagusiak powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wygaszenia 
obowiązujących przepisów dotyczących ustalenia limitów środków finansowych 
będących do dyspozycji jednostek pomocniczych z uwagi na zgodne uprawnienia 
jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu 
gminy określone w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

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

 Ad.6.
Wypracowanie opinii do projektu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2020-2028.

Skarbnik K. Jagusiak  przypomniała, że projekt WPF był szczegółowo omówiony  na 
poprzednim posiedzeniu komisji. Natomiast przedstawiony projekt uchwały w stosunku 
do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawiera w zakresie wieloletnich 
przedsięwzięć dodane projekty, których płatność została przesunięta na rok 2020.
Przeliczenia finansowe obejmują lata 2020-2028  i dotyczą lat spłaty długu i jego 
wyzerowania przy uwzględnieniu kredytu roku 2020 w wysokości 2.477.070,09zł  na 
sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
zobowiązań pożyczkowo-kredytowych  w kwocie 2.818.564,84zł

Radny T. Wałęga zapytał z czego wynika limit roku 2022 dotyczący projektu Centrum 



Integracji i Aktywności Społecznej, Wzmacnianie potencjału społeczno zakładowego 
społeczności lokalnej.

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że to jest projekt w zakresie wydatków bieżących 
związany z funkcjonowaniem Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w tych latach

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

Ad.7  
Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2020

Skarbnik K. Jagusiak  poinformowała, że projekt budżetu wraz z propozycją  zmian został
pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 9.12.2019 r. W dniu 
dziesiejszym opiniujemy osteteczny  projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck 
na rok 2019 wraz z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z podjętych decyzji w 
okresie pomiędzy przyjęciem projektu budżetu, a jego uchwaleniem  
Zmiany w stosunku do projektu budżetu zostały opisane w uzasadnieniu.
  
Radny M. Wojtysek poinformował, że projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i 
materiałami informacyjnymi  na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 
4200/6/172/2019 VI składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Radny A . Tokarz poprosił o krótkie uzasadnienie odnośnie dokonanych przesunięć kwot 
projektów inwestycyjnych na rok 2020.
 
Burmistrz  J. Zakrzewski poinformował, że generalnie przesunięcia kwot lub limitu na 
zadaniach wynikają z tytułu braku możliwości zapłaty jeszcze w tym roku budżetowym. 
Każde zadanie ma inne podłoże jak np;
- z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Wodami Polskimi przesunięcie projektu
   przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z
  obiektem mostowym;
-  prowadzonych uzgodnień z wydziałem komunikacji w celu zaakceptowania projektu
   organizacji ruchu, projekt ul. Baczyńskiego w Kłobucku
-  braku rozstrzygnięcia odwodnienia w kwestii przesunięcia odpływu wód, projekt
   przebudowy odcinka drogi gminnej w Kłobucku ul. Witosa
-  braku możliwości rozliczenia mimo zakończenia budowy z uwagi, że przez projektanta
    nie została złożona faktura - przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie
-  przedłużenie terminu realizacji z uwagi na zmianę koncepcji w kwestii rozwiązań
   komunikacyjnych - projekt przebudowy boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania
   terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie.

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



Ad.8.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 142/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia   12   
listopada 2019 ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019., poz.7755) w sprawie zasad i trybu udzielania oraz 
sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r., 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 zmiana uchwały 
dotyczy wymagań jakie powinny spełniać kotły na paliwo stałe, poprzez dostosowanie 
zapisów do Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do  wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwo stałe, które staną się obligatoryjne dla wszystkich urządzeń 
grzewczych sprzedawanych na rynku  polskim, jak i w całej Unii Europejskiej od 
01.01.2020 r.

Sprawy różne.
Nie zgłoszono

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 8:30 zamknął  posiedzenie.  
 

       Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                         
      Protokołowała:     M. Wrona

  



                                                               Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  27.12.2019r.

Lp. Nazwisko  i  imię Funkcja Podpis

1 Batóg Józef  Członek Komisji obecny

2 Soluch Janusz  Członek Komisji nieobecny

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 nieobecna

9 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

10 Wałęga Tomasz Członek  Komisji obecny
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