
RM. 0012.1. 020. 2020                                        
               Protokół Nr 20/2020

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

odbytego 
w dniu 18.05.2020r.

        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 19 z posiedzenia komisji w dniu 24.04.2020
        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 uchwalenia Statutu Gminy
      Kłobuck. 
  5. Omówienie sprawozdania Burmistrza w zakresie wykonania budżetu Gminy Kłobuck 
      za rok 2019.
  6. Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych za rok 2019r. 
  7. Koszt zimowego utrzymania dróg w Gminie Kłobuck. 
  8. 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 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 19 z posiedzenia komisji w dniu 24.04.2020
 Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 19 z  24.04.2020 r.



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

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że do projektu uchwały został dołączony załącznik 
Nr 3, w którym zostały zaproponowane zmiany dotyczące środków osiedlowych w 
wysokości 53.700,00zł  Natomiast zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 i 2 wynikają 
ze skutków finansowych związanych z pandemią i dotyczą głównie okresu od połowy 
marca- maja 2020 roku, a ich wysokość determinuje możliwe korekty w wydatkach.  
W w/w skutkach nie ujęto ubytków dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT 
oraz opłaty targowej. Wysokość tych skutków wymaga zmiany ustawy o finansach 
publicznych w zakresie zadłużania gminy, co może być przyjęte dopiero po jej uchwaleniu
przez Sejm R.P.
W zakresie załącznika Nr 1 proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów 
o kwotę. 753.300,00 zł pochodząca z:
- zmniejszenia o kwotę 30.000,00zł w czynszach z najmu lokali użytkowych i
   mieszkalnych w ZDiGK
- korekty wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych  kwota 180.000,00zł 
- najem w szkołach podstawowych  kwota 12.000,00zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 5.900,00zł 
- żywienia w szkołach podstawowych i przedszkolach kwota 266.000,00zł  
- opłaty za żłobek  kwota 11.300,00zł 
- najem i dzierżawa kwota 54.000,00zł ( OSiR)
- usługi kwota 70.000,00zł (OSiR)
- korekty po stronie dochodowej i wydatkowej wpływów z tytułu kar  i odszkodowań 
kwota 139.400,00zł w gospodarce odpadami w związku z mniejszym wynagrodzeniem z 
tytułu opróżnienia PSZOK .
W zakresie załącznika 2 proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia planów wydatków:
- wprowadzeniu łącznej korekty na żywieniu i usługach w szkołach, przedszkolach i
   żłobku kwota 335.500,00zł 
-  zmniejszeniu planu wydatków na energię w zakresie oświetlenia ulic kwota 115.900,00zł
-  zmniejszeniu dotychczasowego planu dotacji na Dni Kłobucka z kwoty 120.000,00zł na o
    kwotę 84.000,00zł.
-  korekty planu wydatków OSiR kwota 78.500,00zł ( związana z świadczeniami
    postojowymi) 
-   zmniejszenia planu w gospodarce odpadami kwota 139.400,00zł,
 
Radna E. Kotkowska zapytała o zainteresowanie przedsiębiorców z branż, których  
działalność została zawieszona z uwagi na ustawę COWID  uchwałami podjętymi przez 
radę w sprawie możliwości skorzystania z ulgi czy umorzeniu podatku od nieruchomości 
oraz na jakie cel została pozostawiona kwota planu dotacji na Dni Kłobucka. 

Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do planu dotacji na Dni Kłobucka odpowiedział, 
że pozostała kwota została pozostawiona do czasu aż zostaną uregulowane zaliczki. 
W kwestii skali zainteresowania przedsiębiorców odpowiedział, że  cały czas spływają 



wnioski ale nie wszystkie wnioski dotyczą ustawy COVID. 

Skarbnik K. Jagusiak uzupełniła, że jeśli chodzi o odroczenie terminów wpłynął 1 
wniosek. Natomiast jeśli chodzi o umorzenie podatku od nieruchomości z branż, którym 
została zakazana działalność gospodarcza  na dzień dzisiejszy wpłynęło 15 wniosków. 
Największe w skutkach jeśli chodzi o podatek od nieruchomości są dwa wnioski 
pochodzące z branży hotelarskiej. Zaznaczyła, że są również składane wnioski  o 
umorzenie podatku z uwagi na znaczący spadek przychodów w trybie normalnym 
(dłuższy tryb ich rozpatrywania).   

Radna E. Kotkowska w odniesieniu do Dni Kłobucka  zapytała, czy jest szansa na 
odzyskanie środków finansowych wydatkowanych już na zaliczki.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że umowa jaka została zawarta z MOK daje 
możliwość odzyskania tych środków bądź przesunięcia wykonania zadania na rok 
przyszły.  Obecnie szukamy najlepszego rozwiązania dla obu stron. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, czy na chwilę obecną  istnieje zagrożenie, 
co do realizacji inwestycji zaplanowanych w tym roku.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w tym okresie mamy widoczną tendencję 
spadku kosztów. Biorąc pod uwagę przetargi może dojść do takiej sytuacji, że to co gmina 
straciła to zaoszczędzi w wykonawstwie i przy mniejszych wpływach zostaną wykonane 
wszystkie zaplanowane inwestycje. Przytoczył przykład przetargu na zadaniu 
przebudowy drogi Biała -Kopiec gdzie wartość kosztorysowa wynosiła 6,4 mln zł., 
wartość przetargowa 3,5 mln. zł . Czy na zadaniu przebudowy stadionu na OSiR.  Wartość
kosztorysowa 1,8 mln zł., a oferta jaka wpłynęła jest o jedną trzecią nmniejsza. Natomiast z
zadań zaplanowanych w tym roku zostało zdjęte jedno zadanie boisko w Łobodnie. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad. 4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck. 

Przewodniczący Komisji Statutowej J. Soluch poinformował, że projekt uchwały został 
ponownie skierowany na posiedzenie komisji aby dać możliwość pozostałym radnym nie 
będącym członkami stałych komisji rady możliwość zgłoszenia swoich uwag. 

Przewodniczący Komisji Statutowej J. Soluch  odpowiedział, że NSA  na podstawie uwag
zgłoszonych przez Wojewodę uchylił uchwałę podjętą przez Radę w 2017 roku 

Radna E. Kotkowska zapytała, czego dotyczyły uwagi wojewody.

Przewodniczący Komisji Statutowej J. Soluch  odpowiedział, że uwagi dotyczyły 



podziału środków osiedlowych. 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy jest już dostępna treść uzasadnienia wniosku 
wojewody i dlaczego nie wystąpiliśmy o uzasadnienie wyroku. 

Radca Prawny T. Głębocki wyjaśnił, że w tych sprawach nie występuje się o uzasadnienie 
gdyż uzasadnienie sporządzane jest z urzędu. Sąd w sytuacji kiedy uchyla wyrok Sądu I 
instancji uzasadnia takie orzeczenie z urzędu, a wszystkie Wyroki uzasadniane z urzędu 
są doręczane z urzędu, co trwa dłużej nawet kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę COVID 19 
doręczenie może potrwać jeszcze dłużej.

Radna E. Kotkowska zapytała, czy wyrok i orzeczenie  jest dostępny na stronach NSA 

Radca Prawny T. Głębocki odpowiedział, że sam wyrok jest dostępny na stronie NSA. 
Wyjaśnił, że o uzasadnienie występuje się w tych wypadkach kiedy wyrok jest 
niekorzystny dlatego, że nie wystąpienie o uzasadnienie wyroku pozbawia możliwości 
skutecznego wniesienia apelacji. Przyznał, że teoretycznie w ciągu 21 dni a nie 14 dni 
istnieje możliwość wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego czy Sądu 
Rejonowego. Natomiast nie znając uzasadnienia wyroku trudno jest taką apelację pisać  
Obecna sytuacja z kilku powodów jest kompletnie inna dlatego, że ten wyrok jest 
prawomocny, a po drugie ten wyrok uchylił wyrok Sądu I instancji w związku z tym 
strony muszą znać uzasadnienie. 
Ponadto NSA jest Sądem Kasacyjnym w związku czym skarga kasacyjna jest 
rozpatrywana w granicach zaskarżenia. Gminie to uzasadnienie nie jest niezbędnie 
konieczne abyśmy wiedzieli z jakich powodów wyrok WSA w Gliwicach został uchylony. 
NSA podzielił zarzuty skarżącego kasacyjnie czyli Wojewody Śląskiego, którego zarzuty 
dotyczyły wszystkich przypadków, wskazanych przez wojewodę, w których doszło do 
naruszenia prawa, w tym przypadku WSA w Gliwicach z zarzutami Wojewody się nie 
zgodził. Istnieje zasada związania NSA z zarzutami skargi kasacyjnej. 
Zwrócił uwagę, że wcześniej czy później dostaniemy uzasadnienie ale może to potrwać 
parę miesięcy. Uważa, że oczekiwanie na uzasadnienie wyroku jest kompletnie nie 
uzasadnione, a przeciąga stan, w którym obowiązuje Statut mocno nie aktualny, który 
wymaga pilnej interwencji legislacyjnej z powodu późniejszych zmian ustawodawczych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/
 
Ad. 5. 
Omówienie sprawozdania Burmistrza w zakresie wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2019.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że podsumowanie wykonania budżetu zostało 
przedstawione na stronie 32 sprawozdania opisowego. Zrealizowane dochody budżetowe 
zamknęły się kwotą 92.304.050,78zł wydatki bieżące kwotą 91.315.765,24zł wynik 
finansowy budżetu za rok 2019 jest dodatni i wynosi 988.285,54zł 



Zwróciła uwagę, że na mniejsze niż było planowane wykonanie dochodów budżetowych 
w kwocie 758.174.04zł na co wpływ ujemny miały wpływy z tytułu podatku od czynności 
cywilno-prawnych w kwocie 311.327,00zł i nie przekazane dotacje celowe w zakresie 
zadań zleconych szczególnie jeśli chodzi o Program 500 plus.
Natomiast jeśli chodzi wydatki bieżące kwota nie wykonania wydatków wynosi 
2.610.313.31 zł na co miał wpływ;
 - niezrealizowane wydatki w zakresie  programów finansowanych z udziałem środków
    unijnych kwota 560.833,23 zł 
 - zadania z zakresu zadań administracji zleconych gminie ( GOPS) kwota 603.820,07 zł 
   i w poszczególnych innych działach klasyfikacji budżetowej,
-  niepodzielenie rezerwy budżetowej 231.141,00 zł jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. 
W zakresie środków związane z wydatkami inwestycyjnymi poinformowała, że 
przyczyną nie wykonania wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.90.176,97zł  było nie 
zapłacenie faktury za I etap budowy ul. Strażackiej z uwagi na niedostarczenie 
odpowiednich dokumentów. 
- nierozdysponowane środki jednostek pomocniczych kwota 264.708,46zł 
- oraz inne drobne inwestycje, które zostały przeniesione na rok 2020 (zadania w zakresie
   inwestycji drogowych).
Zaznaczyła, że dochody zostały wykonane w 99,18% wydatki ogółem w 95% Wydatki 
bieżące około 97% wydatki majątkowe 81% Zadłużenie na koniec roku wynosi około 
18.000.000,00zł. ostatnia spłata została zaplanowana na rok 2026. 

Ad. 6. 
Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za rok 2019r. 

Przewodniczący GKRPA J. Krakowian przypomniał, że Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 realizowany jest na podstawie 
Uchwały Nr 32/VI/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku i został zatwierdzony na kwotę 
343.000,00zł. z podziałem na:
  - Kluby Sportowe została przeznaczona kwota 289.000,00zł 
  - Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynęckich ATOL 13.500,00zł 
  - Związek Harcerstwa Polskiego 12.000,00zł 
  - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  2.000,00zł 
W zakresie rezerwy środków będących do dyspozycji Burmistrza sfinansowane zostały 
wydatki w kwocie 4.740,29zł. W okresie sprawozdawczym udzielona została pomoc w 
formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi 
patologiami w wysokości 16.000,00zł. Na organizację czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano 7.317,63zł 
Program został zrealizowany 98,19% zaplanowanych środków. Szczegółowe 
sprawozdanie zostało wskazane w załączniku 8 do sprawozdania z budżetu za rok 2019.

Ad. 7.
Koszt zimowego utrzymania dróg w Gminie Kłobuck. 



Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że z danych uzyskanych od Dyrektora ZDiGK 
wynika, że  w roku 2019 wydana została kwota 46.407,90 zł na zakup;

– 316,3 tony piasku                             za kwotę 14.005,76zł
– 101,32tony  soli drogowej               za kwotę 32.402,90żł 

Kierowcy w sezonie wyjechali 5 razy w celu posypania dróg gminnych mieszanką solno-
piaskową 13,14, i 28 grudnia 2019r oraz 22 i 29 stycznia 2020 roku. 

Radny J. Soluch poparł podjętą decyzję o przystąpieniu do naprawy naprawę dróg
taczerem .

Radna E. Kotkowska poprosiła aby po zakończeniu kompleksowego projektu związanego
z odwodnieniem terenu Niwy jak najszybciej przystąpić do naprawy dróg bocznych  w 
Sołectwie Niwa.  

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, ze po to został zrobiony projekt odwodnienia aby
jak najszybciej został wykorzystany. Poinformował, że gdzie będzie konieczne wykopanie 
rowów odwadniających zostaną one wykonane siłami ZDiGK. Prace będą wykonywane 
ale trudno jest wskazać w jakim zakresie gdyż jest on duży.

Radny M. Cieśla zapytał, czy wszystkie drogi gminne będą naprawiane  taczerem.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że tylko  drogi które mają nawierzchnie asfaltową.
  
Radny J. Kulej poinformował, że z uwagi na, panującą suszę rowy melioracyjne powinny 
również w przyszłości posłużyć do zatrzymania wody.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w nowym programowaniu  unijnym jest duży 
nacisk na retencję. Na naszym terenie rozważana jest możliwość wykorzystania dawniej 
zalewanych łąk na tereny zalewowe retencyjne. Natomiast na terenie Niwy nie ma 
możliwości odprowadzenia wód do cieku rzecznego, więc część wody będzie musiała być 
rozprowadzona po terenie. 

Ad.8. 
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  18.05.2020r.

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


