
                                                                                                                     Kłobuck dn. 24.04.2020r

RM. 0012.1. 019. 2020                                        
               Protokół Nr 19/2020

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska w trybie zdalnym 

odbytego 
w  dniu  24.04.2020r.

        W  posiedzeniu,  któremu  przewodniczył  Radny  Wojtysek  Marcin  udział  wzięli
członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia 

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 18 z posiedzenia komisji w dniu 09.03.2020r
       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 pomocy finansowej dla Powiatu
      Kłobuckiego.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od
      nieruchomości.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów
     płatności rat podatku od nieruchomości.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
      142/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019r ( Dz. Urz. Woj.Śl. z
      2019 r., poz. 7755) 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, zmienionej uchwałą nr 160/XVI/2019
      Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia ( Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r., poz. 343).
  9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 175/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z
      dnia 12 marca 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
      gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
       Kłobuck.
 11. 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 18 z posiedzenia komisji w dniu 09.03.2020r

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 18 z  09.03.2020 r.

Ad. 3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok   2020.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że  zostanie wprowadzona dodatkowa zmiana 
polegająca na przeznaczeniu środków Osiedla Nr 2  w kwocie 3. 840,00zł na zakup 
maseczek.
 Natomiast główna zmiana polega na wprowadzeniu do planu realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.  Przebudowa ul. Strażackiej w miejscowości  Biała i Kopiec etap II.
3.088.152,64 zł do budżetu została wprowadzona część I, która została przewidziana w 
roku 2020 do realizacji dlatego też po stronie dochodowej wskazana została kwota dotacji 
1.492.980,00zł 
W zakresie załącznika Nr 1 proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o
kwotę 1.386.235,34 zł z przeznaczeniem na:
-   zwiększenie dotacji na realizację projektów unijnych " Anioł Stróż" i Kłobuckie Centrum
    Usług Społecznych" 
-  zwiększenie dotacji na zadanie "Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej  w
    miejscowości Biała Kopiec- etap II kwota 1.492.980,00zł 
-  zmniejszenie dotacji na inwestycji" Boisko wielofunkcyjne i zagospodarowanie terenu
    przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie kwota 300.000,00zł 
W zakresie załącznika Nr 2 proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków o
kwotę 2.212.626,86zł  z przeznaczeniem na:
-  zwiększenie planu na pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego  kwota 4.797,00zł
   ( zakup i montaż stacji meteorologicznej w zakresie monitoringu suszy rolniczej)
-  Dział Transport wprowadzenie do planu realizacji zadania dwuletniego  "Przebudowa
   odcinka drogi gminnej w miejscowościach Biała Kopiec – etap II kwota
   3.164.655,00zł 
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00zł  na projekt  przebudowy ul. Strażackiej 
   w Łobodnie ( dotychczasowy plan (93.000,00zł) 



- w Dziale Pomoc Społeczna i Rodzina zwiększenie planu wydatków na realizację dwóch 
   projektów unijnych " Anioł Stróż i Kłobuckie Centrum Usług Społecznych" kwota
   251.569,97 zł.
- Dział Oświata korekta planu wydatków w zakresie płac i pochodnych związana ze
  zmniejszeniem subwencji oświatowej kwota 99.175,00zł 
- przesunięcie z Funduszu Sołeckiego Lgoty kwoty z działu Oświaty i Wychowanie do
   działu Gospodarka Komunalna.
-zdjęcie z planu wydatków realizacji zadania pn. " Boisko wielofunkcyjne i
  zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie kwota 
  600.000,00zł  
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu '"Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka 
   Sportu i Rekreacji w Kłobucku kwota 6.000,00zł 
- zmniejszenie planu na zadaniu" Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych
  elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku – II etap kwota 500.000,00zł. 
Załącznik Nr 3 przewiduje zwiększenie kwoty z wolnych środków o 826.391,52zł 
Załącznik Nr 4 przedstawia deficyt budżetu po zmianach.
Zaznaczyła, że o ile zostanie zmieniona ustawa o finansach publicznych zmiana w planie 
dochodów w zakresie przynajmniej częściowych skutków finansowych wynikających z 
pandemii oraz korekta wydatków będzie przedstawiona na następnym posiedzeniu sesji 
Rady Miejskiej w Kłobucku.

Przewodniczący komisji M. Wojtysek zapytał, co było powodem zmniejszenia planu 
wydatków na zadaniu pn. " Boisko wielofunkcyjne i  zagospodarowanie terenu przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że otrzymany projekt nie spełniał naszych 
oczekiwań pod względem kosztorysowym ( kwota około 1.800.000,00zł.)

Przewodniczący komisji M. Wojtysek rozumie, że realizacja projektu została przełożona 
na kolejny rok budżetowy.  

Burmistrz J. Zakrzewski  uzupełnił, że wszystko będzie zależało od sytuacji ekonomicznej
gminy i sytuacji na rynku. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

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 w wydatkach bieżących zmiany limitu na zadaniach: 



1.1.1.1 Kłobuckie Centrum Usług Społecznych 
Limit 2020                             z 262.922,00 zł na 431.100,00zł
Limit zobowiązań                z 262.922,00zł na 431.100,00zł 

1.1.14 Anioł Stróż dla Seniora  
Limit 2020                             z 219.075,00 zł na 374.459,00zł
Limit zobowiązań                z 219.075,00 zł na 374.459,00zł

W wydatkach na programy lub zadania pozostałe wydatki majątkowe.
1.3.2.2 Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na 
terenie OSiR w Kłobucku. 

Nakłady ogółem                        z 3.131.091,00 zł na 2.631.091,00 zł
Limit wydatków roku 2020     z 1.817.387,00 zł na 1.317.387,00 zł
Limit zobowiązań                      z 2.501.644,00 zł na 2.001.644,00 zł 

1.3.2.11 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowości Biała i Kopiec - 
etap II
Lata realizacji 2018-2021
Nakłady ogółem                        z 6.451.735,00 zł 
Limit roku 2020                             3.164.655,00 zł
Limit roku 2021                             3.190.156,00 zł 
Limit zobowiązań                         6.354.811,00 zł 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad.5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że  budżecie na rok 2020 została przewidziana 
kwota 4.794 zł  na pokrycie kosztów zakupu i montażu automatycznej  stacji 
meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu 
Kłobuckiego. Przewidziany koszt zadania ogółem 47,870,00zł. W związku  powyższym 
przyjęcie uchwały przez radę umożliwi podpisanie porozumienia i przekazania środków 
dla powiatu.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 6. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Burmistrz J. Zakrzewski poprosił o wprowadzenie autopoprawki w zapisie podstawy 
prawnej ustawy o samorządzie gminnym Dz. U z 2020 r., poz. 713 tj. poinformował, że z 
uwagi na powstałe negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców w związku z 



epidemią C0VID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia wprowadzeniu 
działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. 
Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15p ustawy z dnia 2 
marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.). 
Powołany artykuł daje możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały 
zwolnienia od podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów, budynków i 
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
W związku z powyższym, proponuje się zwolnić od podatku od nieruchomości za okres 
kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. grunty, budynki i budowle lub ich części związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców dla których, 
przeważający rodzaj działalności w rozumieniu ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej dotyczy zakazu prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie 
płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią 
COVID-19, z zastrzeżeniem że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdywali się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego
interesu państwa mimo że przepisy dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości 
mają charakter lokalny, gdyż skutki pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych 
będą miały wymiar nie tylko lokalny a państwowy. Zatem uchwała dotycząca 
wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie ustawy 
szczególnej, której regulacje mają przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w
okresie krótszym niż 14-dniowy okres vacatio legis, gdyż przewidują one szczególne 
rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVTD-19 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc 
publiczną.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, czy była robiona symulacja skutku dla 
budżetu.  

Skarbnik K. Jagusiak  uchwała dotyczy tylko podatników prowadzących działalność 
gospodarczą, którzy mieli ustawowy zakaz jej prowadzenia. Dotyczy ona również osób 
fizycznych,  którzy mają budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności. 
Wówczas  zwolnienie dotyczy tylko części budynku zajętej pod prowadzenie działalności. 
Zaznaczyła, że wszelkie zmiany w zakresie częściowych skutków finansowych 
wynikających z pandemii oraz korekta wydatków będzie przedstawiona na następnym 
posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Dopóki nie zmienią się przepisy ustawy o   
finansach publicznych pozwalająca na zwiększenie zadłużenia.  Niemniej jednak musimy 
liczyć się z tym, że korekty po stronie dochodów będą dużo większe niż po stronie 
wydatków bieżących. W związku z powyższym będzie zachodziła konieczność  
zaproponowania zwiększenia  kredytu (około 2.5 mln zł. ).  Zwróciła uwagę , że 



największe straty gmina ponosi z tytułu udziału w PIT ( poprzez wcześniejsze  obniżenie 
stawki i zwolnienia osób do 26 roku życia, co skutkowało pomniejszeniem udziału).
Przy analizie dochodów w stosunku do upływu czasu plan wykonania za I kwartał 
prawidłowo  powinien wynosić 25% a jest 22%, co już skutkuje zmniejszeniem dochodów 
o  849.300,00zł gdzie pandemia rozpoczęła się w połowie marca. Wobec powyższego w 
miesiącu kwietniu udziały będą jeszcze mniejsze, co będzie widoczne przy wpływie 
środków  około 9 maja. Natomiast na dzień dzisiejszy nie  ma możliwości wskazania 
skutków wprowadzenia uchwały.  Poinformowała, że w kwietniu z tytułu podatku od 
nieruchomości  przy osobach prawnych po zaokrągleniu liczb z roku ubiegłego wpłynęła 
kwota 800.000,00 zł to w tym roku wpłynęła tylko kwota 400.000,00zł czyli 400.000,00zł nie
wpłynęło od firm, które mają osobowość prawną. 

Radny M. Wożniak  zapytał, o obowiązujące kryteria przy składaniu wniosku.  
 
Burmistrz J. Zakrzewski zwrócił uwagę, że w uchwale mówimy o obrotach, które są dość 
łatwe do zweryfikowania. Procedura została ułatwiona Przedsiębiorca będzie musiał sam 
ocenić sytuację przedsiębiorstwa, którego działalność została zamknięta decyzją ustawy, a 
o umorzenie będzie mógł wystąpić na podstawie oświadczenia gdyż weryfikacja będzie 
później. 
 
Skarbnik K. Jagusiak  zwróciła uwagę, że świadome zaniżenie podatku przez podatnika 
skutkować będzie skierowaniem sprawy do ukarania karno skarbowego do Urzędu 
Skarbowego.  

Radny J. Kulej zapytał, czy w skutek zmniejszenia dochodów budżetowych zostanie 
zawieszona realizacja niektórych zadań inwestycyjnych. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że zadania, które zostały przegłosowane w dniu 
dzisiejszym będą realizowane.  Na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy z budowy boiska w 
Łobodnie. Natomiast, co będzie dalej trudno jest coś więcej powiedzieć na pewno, co  
miesiąc będzie zachodziła konieczność weryfikacji budżetu. 

Skarbnik K. Jagusiak  uzupełniła, że najgorszy skutek finansowy będzie z udziału w PIT 
(straty około 2,5 mln. zł ) i będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu w 
rachunku bieżącym na zaspokojenie przejściowych trudności. Dlatego też na kolejnej sesji 
zostaną przedstawione korekty dochodów COWID- 19 uzupełnione o zwiększoną kwotą 
kredytu. Przypomniała, że w budżecie mamy kredyt  w wysokości 2.400.000,00zł, a może 
być 5.000.000,00zł.  Zaznaczyła, że nie mamy wpływu na wysokość udziałów 
przekazanych przez Ministerstwo Finansów gmina może skorzystać jedynie z 
poluzowania możliwości zadłużania na pokrycie powstałych ubytków. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



Ad. 7. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości.

Burmistrz J. Zakrzewski poprosił o wprowadzenie autopoprawki w zapisie podstawy 
prawnej ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 713. 
poinformował, że Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy 
płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu maju i czerwcu 2020 r, nie 
dłużej niż do dnia 30 września 2020r. W związku z powyższym, proponuje się 
przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i 
czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przedsiębiorcom, których przeważający rodzaj
działalności w rozumieniu ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej nie dotyczy 
zakazu prowadzenia działalności związanego ze skutkami epidemii COVID-19 
wynikający z przepisów szczególnych oraz którzy odnotowali pogorszenie płynności 
finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19, z
zastrzeżeniem że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji w 
rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.8. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 142/XIV/2019 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019r ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 7755) 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, zmienionej uchwałą nr 160/XVI/2019
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia ( Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r., poz. 343).

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj poinformowała, że zmiana treści uchwały 
dotyczy zwiększenia kwoty dofinansowania  do  80% kosztów poniesionych przez 
Wnioskodawcę na zakup nowego źródła ciepła – kotła na paliwo stałe, jednak nie więcej 
niż 6. 000,00 zł oraz do 90 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę, jednak 
nie więcej niż 8. 000,00 zł w przypadku pozostałych źródeł ciepła. Zaznaczyła, że 
powodem zwiększenie kwoty dofinansowania przedsięwzięcia jest rezygnacja z 
uczestnictwa w Programie części wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie 
rozpatrzone. 

Radny J. Soluch uważa, że została podjęta zła uchwała, ponieważ daje tylko możliwość 



uzyskania dofinansowania tylko do zakupu pieca. Natomiast według sporządzonego 
kosztorysu na wykonanie w budynku instalacji gazowej gro kosztów pochodzi na 
przyłączenie pieca. Natomiast z  Program Urzędu Marszałkowskiego, który wszedł w 
życie istniej możliwość pozyskania 85% dofinansowania wszystkich kosztów, a nie więcej 
niż 10.000,00zł. 

Burmistrz J. Zakrzewski  przypomniał, że kiedy był tworzony Projekt nie mieliśmy 
pewności czy otrzymamy dofinansowanie Programu unijnego. Dzisiaj zwiększamy kwotę 
dofinansowanie ale trzeba też wziąć po uwagę prostotę naszego programu gdyż 
wystarczy potwierdzić zakup pieca ( fakturę za zakup) i jego montaż. Natomiast w 
Programie unijnym są wymogi wyostrzone, które nie wszyscy będą moli spełnić. Z 
naszego Programu  118 wniosków dotyczy pieców na ekogroszek czy pelet, a tylko  15 
wniosków złożone zostało na inne źródła ( olej opałowy, gaz). Zaznaczył, że naszą intencją
było aby jak najwięcej osób skorzystało ze źrodła ekologicznego. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za głosowało 8  radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było/

Ad. 9. 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 175/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 
marca 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj poinformowała, że w związku z 
zaistniałymi omyłkami, konieczne jest skorygowanie zapisów Uchwały Nr 175/XIX/2020 w
Rady Miejskiej w Kłobucku sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
podjętej w dniu 12 marca 2019r. W § 1 nie wpisano numeru załącznika do uchwały 
natomiast w § 7 wpisano podwójny termin wejścia w życie  w/w uchwały. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad. 10. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck

Przewodniczący Komisji Statutowej J. Soluch poinformował, że projekt uchwały został 
podpisany przez trzech radnych a nie przez komisje która została powolana do 
nowelizacji statutu podjętego w 2017r.  Uchwalony w dniu 21 marca 2017 r. uchwałą Rady 
Miejskiej w Kłobucku nr 291/XXX/2017 Statut Gminy Kłobuck został zaskarżony przez 
Wojewodę Śląskiego do sądu administracyjnego. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2017 r, 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę organu nadzoru na uchwałę
Nr  291/XXX/2017  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w całości. 
W wyniku wniesionej przez Wojewodę Śląskiego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu 
I instancji, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 25 lutego 2020 r.



uchylił wyrok WSA w Gliwicach i stwierdził nieważność zaskarżonej przez Wojewodę 
Śląskiego uchwały w całości. Wyrok w tej sprawie nie został dotychczas doręczony 
Gminie Kłobuck. Jest to jednak wyrok prawomocny, co powoduje, że od dnia jego 
wydania należy uznać Statut przyjęty przez Radę Miejską w dniu 21 marca 2017 r. za 
nieobowiązujący. Z uwagi na fakt, że poprzednio uchwalony Statut Gminy Kłobuck 
[uchwała Nr 101/XII/2007 Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 23 października  2007 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck  zawiera przepisy, które na skutek 
późniejszych nowelizacji ustaw, przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym, 
stanęły w sprzeczności z przepisami wyższego rzędu, jak również z uwagi na brak 
przepisów, których ujęcie w statucie jest obligatoryjne, powstała potrzeba pilnego 
uchwalenia nowego Statutu Gminy. Przy opracowywaniu projektu nowego Statutu Gminy
Kłobuck wykorzystano wcześniejsze nowelizacje uchwały Nr 291/XXX/2017 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r., jak również efekty pracy komisji ds. 
nowelizacji statutu powołanej uchwałą Nr 42/V/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 
8.02.2019 r. Uwzględniono także wyniki głosowań przeprowadzonych na sesjach Rady 
w dniach 12.11.2019r i 11.02.2020r. Zaznaczył, że w przypadku zgłoszenia kolejnych 
propozycji zmian będzie zachodziła konieczność powołania nowej komisji Statutowej ds. 
nowelizacji Statutu. 

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

Ad.11 
Sprawy różne 

/Nie zgłoszono/. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 11:45 zamknął  posiedzenie.  
 

       Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                         
      Protokołowała:    M. Wrona 



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  24.04.2020r.

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 obecny

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


