Kłobuck dn. 03.02.2020r

RM. 0012.1. 017. 2020

Protokół Nr 17/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego
w dniu 03.02.2020r.
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 16 z posiedzenia komisji w dniu 16.01.2020r
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
2020.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do
Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących
samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy
Kłobuck
7. Informacja na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych do budżetu gminy
8. Sprawy różne
Ad. 1.
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji M. Wojtysek o godz. 11;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 16 z posiedzenia komisji w dniu 16.01.2020r
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 16 z 16.01.2020 r.
Ad 3.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że głównym powodem proponowanych zmian
zarówno po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej jest zmiana w zakresie
inwestycji pn." Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów
lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku". Przypomniała, że w planie budżetu na
rok 2020 ta inwestycja w planie wydatków wynosiła 2.501.644,00 zł przy zaplanowanej
dotacji dotyczącej 1.112.247,00zł. W związku z otrzymaną informacja, że nie otrzymamy
dotacji proponuje się z etapowanie tej inwestycji, a powstały niedobór 429.000,00zł pokryć
poprzez wprowadzenia do planu częściowej dotacji z tytułu realizacji zadania Centrum
integracji społecznej.
W zakresie załącznika Nr 2 proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków
o kwotę 680.257,00 zł w tym zmianę realizacji zadania "Przebudowa boiska piłkarskiego,
bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku" polegającą na
pozostawieniu w planie wydatków etapu II w zakresie przebudowy boiska (w całości ze
środków własnych) i przeniesienie pozostałej części zadania tj. przebudowy bieżni i
innych elementów lekkoatletycznych na 2021 rok.
Ponadto dodatkowe zmiany dotyczą przeznaczenia 4.000,00zł na zakup namiotu dla
celów kulturalnych dla Sołectwa Kamyk w związku z otrzymanym wyróżnieniem w
Konkursie Piękna Wieś.
Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, co było powodem, że nie otrzymaliśmy
dotacji.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że nie dostaliśmy dotacji łącznie z 723 innymi
wnioskami złożonymi na ten Program, co pokazuje, że nie mamy zerowe szanse na
dofinansowanie tego zadania, co nam całkowicie wstrzymuje realizację obydwóch
inwestycji ze względów technologicznych, gdyż w pierwszej kolejności należałoby
wykonać boisko aby móc wykonać bieżnię. Dlatego też po przeprowadzonej analizie
zaistniałej sytuacji uznaliśmy, że jesteśmy w stanie tą inwestycję zrealizować dokładając
około 400.000,00zł do środków własnych zarezerwowanych już w budżecie. Tym bardziej,
że koniunktura gospodarczo – budowlana jest korzystniejsza czego przykładem są
przetargi drogowe wskazujące niższe koszty budowy w porównaniu do roku ubiegłego.
Radny T. Wałęga rozumie, że gdyby w miesiącu lutym został rozpisany przetarg to
realizacja zostałaby zakończona z końcem tego roku, aby runda rewanżowa
przyszełego sezonu była rozgrywana już na nowym boisku.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jeśli zostanie ogłoszony przetarg w miesiącu
lutym realnym terminem do rozpoczęcia rozgrywania meczy na własnym stadionie
możliwe byłoby w sierpniu.
Poprosił o wprowadzenie autopoprawki w § 1 projektu uchwały poprzez dodadnie...
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
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 158/XVI/2019 Rady
Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że zmiana w przedsięwzięciach w zakresie zadań
wieloletnich dotyczy- wydatków majątkowych poprzez zmianę limitu na zadaniu;
- 1.3.2.2.Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na
terenie OSiR w Kłobucku.
Łączne nakłady finansowe z 3.107.284,00zł na 3.131.091,00zł.
Limit roku 2020
z 2.501.644.00zł na 1.817.387,00zł.
Limit roku 2021
z
0,00zł na 684.257,00zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
/Za głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.
Ad.5.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady
Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki
dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT .
Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że niniejsza uchwała jest apelem do Prezesa Rady
Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne
ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT. Z uwagi na wprowadzone
zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały gmin z tego tytułu w
roku 2020 ( przeliczenia Ministra Finansów ) będą mniejsze o 700.000,00zł
Wykonanie roku 2019
21.933.165,00zł
Plan roku
21.232.849,00zł
Radna E. Kotkowska zwróciła uwagę, że z początkiem roku była mowa o kwocie
2.500,000,00zł potrzebnej na pokrycie wszystkich poniesionych kosztów. Zapytała, czy
kwota 700.000,00zł dotyczy tylko pomniejszenia wpływów z tytułu obniżenia stawek
podatku PIT.

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że kwota jest zaniżona i będzie wyższa ale nie
można zakwestionować podanej kwoty 700.000,00zł., gdyż wynika ze ścisłego wykonania
roku 2019 do planu wyliczonego przez Ministerstwo Finansów. Zwróciła uwagę, że
dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w podatku PIT pozwalała nam w roku
2019 przy projekcie budżetu na rok 2019 dysponować kwotą 2.800.000,00zł. Natomiast w
tym roku kwota była mniejsza, więc nie może podać kwoty hipotetycznej.
Radny J. Soluch uważa, że głównym powodem, że została wyliczona kwota 700.000,00zł
jest to, że już w roku 2019 było już mniejsze dofinansowanie niż być powinno.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.6.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck
Przewodniczący Komisji J. Soluch przedstawił zgłoszone przez radnych propozycje
poprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck konieczne do
przegłosowania na sesji w dniu 11-02-2020
1- w § 52 ust 4 i 5 pozostawić bez zmian.
2- w § 52 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: wzywania i protokolarnego wysłuchania
związanych ze sprawą osób
3 w § 42 ust 4 wprowadzić słowo stałych komisji.
4 w § 30 ust. 2a słowo jedną minutę zmienić na dwie minuty.
5 w § 42 wykreślić ust 5
6 w § 34a wprowadzić zapis o brzmieniu: w ramach opisu z przebiegu obrad protokół
wskazuje kto w jakiej kolejności zabierał głos z podaniem czasu wystąpień
zgodnie z zarejestrowanym przebiegiem obrad.
Protokół nie podlega przyjęciu przez radę
7 w § 48 ust 2 przewodniczącego komisji wybiera komisja spośród członków komisji
8 w § 22 wstawić punkt zapytania radnych.
9 w § 53a nie dodawać ust. 3 w brzmieniu: przewodniczącego komisji wybiera rada
spośród członków komisji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 7.
Informacja na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych do budżetu gminy.
Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że w zakresie pozyskania środków unijnych
należy zwrócić uwagę, na kończący się okres programowania 2014-2020 W tym okresie
przez gminę prawie wszystkie założenia i to co zostało ustalone w RIT zostało
zrealizowane prawie w 100% i gmina wyczerpała swój limit. Ponadto na bieżąco są
monitorowane wszystkie Programy szczególnie kubaturowe w zakresie drogownictwa.

Obecnie pozostały Programy miękkie, przez gminę zostały złożone wnioski do 3
Programów.
Z PROW zakresie LGD pozyskane zostały środki na Gruszewnie, pula środków została
wyczerpana.
Z PROW w zakresie dróg pula środków przewidziana przez ustawodawcę w wysokości 3
mln zł została również wyczerpana ( ul. Olszowiec i ul. Strażacka w Białej).
Natomiast jeśli chodzi o rządowe programy dotyczące dróg poinformował, że zostały
złożone dwa wnioski.
Z otrzymanej informacji dotyczącej wniosku ul. Strażackiej i ul. Selezjańskiej w Białej i
Kopcu, wynika, że lista zadań z ujętą drogą została zaakceptowana przez Wojewodę i
została przesłana do Premiera.
Obecnie oczekujemy na ostateczne zatwierdzenie listy. Oczekujemy również na
rozstrzygnięcie protestu w sprawie wniosku na wymianę pieców. Zaznaczył, że na pewno
będzie dalej ponownie kontynuowany Program "Anioł Stróż dla seniora", który będzie
bezpośrednio realizowany przez GOPS.
Radny J. Kulej zapytał,, czy na przyszłe lata zostało przewidziane złożenie wniosku na
dofinansowanie na wykonanie połączenia drogowego ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską i
wykonanie ścieżki rowerowej.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że program rządowy tzw. Schetynówki tylko pod
inna nazwą będzie nadal kontynuowany. Kolejne nabory zostały zaplanowane w miesiącu
wrześniu.
Radna E. Kotkowska zapytała, czy została już rozstrzygnięta kwestia wniosku w sprawie
ul. Powstańców Śląskich.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że do Programu do którego została złożona droga
Powstańców Śląskich jest podobnie skonstruowany jak lista Rankingowa 723 wniosków o
tzw. Sportową Polskę, że nie można się od czego odwoływać.
Przewodniczący Komisji M. Wojtysek poprosił o informację odnośnie naboru wniosków
na wymiany pieców.
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że do końca marca trwa nabór wniosków na dzień
dzisiejszy zostało złożonych ponad 140 wniosków.
Ad. 8.
Sprawy różne
/Nie zgłoszono/.
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 12:30 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący: Marcin Wojtysek
Protokołowała: M. Wrona

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług
i Ochrony Środowiska
odbytej w dniu 03.02.2020r.

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

