
  Projekt                                                                                                      Kłobuck dn. 14.07.2020r

RM. 0012.1. 021. 2020                                        
               Protokół Nr 21/2020

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

odbytego 
w dniu 14.07.2020r.

        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 20 z posiedzenia komisji w dniu 18.05.2020
        Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

  3. Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2019 oraz projektu
      uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
      finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
      Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 
      2020.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
      159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie
      budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020.
  8. 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. 
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
     długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck 
     w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i
      kredytów.
10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji
      na wymianę źrodeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu 
      Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.
     „ Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”. 
11. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2020 
12. Sprawy różne.
- omówienie poprawek do uchwały statutowej wynikających z Rostrzygnięcia 
  nadzorczego Wojewody Śląskiego do uchwały nr 198/XXII/2020 z dnia 26.05.2020r.



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

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  o godz. 10;30 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 20 z posiedzenia komisji w dniu 18.05.2020
 Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 20 z  18.05.2020 r.

Ad. 3. 
Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2018 oraz projektu uchwały w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.

Sekretarz S. Piątkowska poinformowała, że zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r  burmistrz, co roku do dnia 31 maja 
przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport o stanie gminy Kłobuck został 
przekazany radzie w ustawowym terminie. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, 
na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenie absolutorium
burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, nad którym 
przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem rada przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzielaniu wotum
zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 
gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 
Szczegółowo omówiła raport.

Przewpdniczący Komisji M. Wojtysek poprosił o więcej informacji odnośnie Działania 
XXI Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych - wymiana kotłów.  

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym 
będzie omawiany regulamin dotyczący prowadzenia tego Programu  w życie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała raport o stanie Gminy Kłobuck oraz 
projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania. 



Ad. 4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.

Skarbnik K. Jagusiak przypomniała, że sprawozdanie zostało omówione na poprzednim 
posiedzeniu komisji. Posumowanie wykonania budżetu zostało przedstawione na stronie 
32 sprawozdania opisowego. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe i sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2019 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję 
Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 9.07.2020 r. Opinia Komisji Rewizyjnej została 
przekazana do RIO. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.  5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że projekt uchwały zawiera wszystkie niezbędne 
elementy dotyczące procedury absolutoryjnej, które zostały przekazane radnym w 
terminach ustawowych ( marcu ) bez przedłużeń COVID. Jedynie czekamy na opinię RIO.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.

Ad. 6. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok   2020.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że zaproponowane zmiany  przedstawione w 
projekcie uchwały wynikają z korekty dochodów związanych z Pandemią. 
Natomiast nie wyklucza dalszych korekt dochodów głównie w udziałach w podatku 
dochodowym od osób fizycznych po dalszej analizie planu wpływów. Zaznaczyła, że jeśli 
chodzi o stronę dochodową największa korekta dotyczy kwoty 1.400.000,00zł. Plan 
dotyczy kwoty 21.000.000,00zł. Planowane przez Rząd w skali roku  nie wykonanie 
dochodów z tego tytułu będzie wynosiło około 7%. Niewykonanie 7% przez Gminę 
Kłobuck to kwota około 1.480.000,00zł korekta na dzień dzisiejszy kwota 1.400.000,00zł 
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 
2.747.112,00 zł poprzez:
- zwiększenie dotacji na realizację projektu unijnego CIS szansą na zaistnienie ekonomii
  społecznej w Gminie Kłobuck kwota 2363,00zł
- zmniejszenie dotacji na zadanie „ Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w
   miejscowości Biała i Kopiec – etap II” poprzez dostosowanie do wyników przetargu.
- zmniejszenie udziałów w PIT, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz opłaty
   targowej kwota 1.580.000,00zł ( pandemia),
- zwiększenie dochodów w dz. Oświata i Wychowanie  kwota 7.800,00zł,



- zmniejszenie dotacji na inwestycję " termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w
  Kamyku ul. Szkolna 5A Gmina Kłobuck kwota 91.735,00zł (dostosowanie do wyników
   przetargu),
- zmniejszenie planu wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota
  400.000,00zł ( ulgi i inne zakup wagi, zakup koszy ) 
- zmniejszenie dochodów z opłat i wydatków za korzystanie ze środowiska kwota
   40.000,00zł.
W zakresie załącznika Nr 2 proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków o 
kwotę 1.238.365,00zł w tym: 
- poprzez dostosowanie planu wydatków do wyniku przetargu na most Rybno i Biała ul.  
   Strażacka II etap – kwota 1.453.233,00zł,
- zwiększenie planu wydatków na modernizację ul. Poprzecznej w Kłobucku kwota
   330.000,00zł 
- przeznaczenie kwoty 50.000,00zł na promocję gminy w drodze dotacji 
- zmiany dotacji i wydatków w dz. 801 Oświata i Wychowanie
- przeznaczenie kwoty 30.000,00zł w dz. 852 Pomoc społeczna i dz. 855 Rodzina na
  wydatki socjalne, 
- zmniejszenie wydatków na inwestycję " Termodernizacja budynku Domu Nauczyciela w
   Kamyku ul. Szkolna 5A Gmina Kłobuck. Kwota 91.735,00zł (dostosowanie do wyników
    przetargu).
- zwiększenie planu na usługach wywozu odpadów kwota 73.000,00zł 
- zmiana działu wydatków w zakresie Osiedla Nr 1 kwota  53.700,00zł
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu oświetlenie pomiędzy ul. Baczyńskiego a ul.
   Wyszyńskiego kwota 70.000,00zł,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale opłat za korzystanie ze środowiska 40.000,00zł.
W załączniku Nr 3 proponuje się zwiększenie kwoty wolnych środków o 506.177,65 zł 
oraz kredytu o kwotę 1.002.569,36zł.
Zaznaczyła, że zmniejszenie wydatków o kwotę 1.238.365,00zł przy zmniejszeniu 
dochodów o kwotę 2.747.112,00 zł  powoduje lukę, którą wypełniamy poprzez 
zwiększenie kwoty kredytu o kwotę  1.002.569,36zł.  oraz kwotą 506.177,65 zł. wolnych 
środków pozostałą z roku ubiegłego. Takie planowanie przy bardzo zmniejszanych 
dochodach bieżących w stosunku do planowanych wydatków powoduje bardzo 
ograniczenie wskaźnika spłaty. Ponieważ nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy 
dochodami a wydatkami bieżącymi ) ulega zmniejszeniu z kwoty 3.000.000,00zł  do kwoty
800.000,00zł i stanowi bardzo niekorzystną zmianę dla potencjalnej możliwości spłaty 
kredytu. Niemniej jednak Ustawa COVID wprowadziła pewne poluzowania  w związku z
tym jeśli chodzi o opinie RIO, co do planowanego kredytu powinna być pozytywna.  
W załączniku Nr 4 wskazany został deficyt budżetu po zaproponowanych zmianach.
Wysokość kredytu po zmianach stanowi kwotę około 3.548.585,17zł 
Załącznik Nr 5 dotyczy;
-  wprowadzenia 30.000,00zł dotacji z WFOŚ  na pracownię w Szkole Podstawowej Nr. 1 
-  dyspozycja środków Osiedla Nr 8 z przeznaczeniem dla przedszkola i dla inwestycji
   oświetlenia ulicznego ul. Podleśniej w Kłobucku. 



Radna E. Kotkowska  poprosiła o podanie przyczyny  przystąpienia do modernizacji ul. 
Poprzeczej w Kłobucku. Zwróciła uwagę, że tym osiedlu dużo  inwestycji w mniejszym 
lub większym zakresie jest realizowanych. Uważa, że na terenie gminy są  inne tereny 
bardziej wymagające wsparcia niż ul. Poprzeczna.   

Burmistrz J. Zakrzewski w odniesieniu do ul. Poprzecznej w Kłobucku odpowiedział, że 
to zadania  jest od lat odkładane. Droga jest w bardzo złym stanie, a przy kościele 
planowana jest budowa parkingu. Droga nie została zrobiona przy realizacji inwestycji 
drogowej ul. Poprzecznej i Teligii z uwagi, że projekt zakładał zakończone inwestycji w 
niełaściwym miejscu.  Ponadto patrząc przez pryzmat ilości istniejących podmiotów 
gospodarczych przy tej ulicy też chcemy pokazać, że wychodzimy tym przedsiębiorcą na 
przeciw. Kosztorys został wyceniony na 500.000,00zł a przy obecnie dobrej koniunkturze 
inwestycji drogowych należołoby ją wykorzystać. Tym bardziej, że kończy się data 
ważności projektu i jego zgłoszenia. 

Radna E. Kotkowska wskazała przykłady ulic Powstańców Śląskich, ul. Ogrodowa, ul. 
Mickiewicza bardzo mocno uczęszczanych mimo, że przy tych ulicach nie ma działających
podmiotów gospodarczych ale są mieszkańcy, którzy cierpią z powodu hałasu 
pochodzącego od przejeżdżających pojazdów, najeżdżających na wystające studzienki.
Ponadto przy tych  ulicach nie ma poboczy.  Dodała, że gruntownego remontu wymagają 
ulice na terenie starego miasta. Nie twierdzi, że ul. Poprzeczna jest w dobrym stanie ale 
powinno być trochę rozsądku w tym  co robimy.  Są inne osiedla sołectwa, które też 
chciałyby mieć cokolwiek poprawione czy ulepszone na swoim terenie. Zwróciła uwagę, 
że na ul. Kasztanowej mimo braku opadów od tygodnia nadal stoi woda w powstałej 
dziurze. Ma takie poczucie, że ta część Kłobucka  nie była  brana pod uwagę bądź nie była 
tak doceniana jak inne osiedla i dzielnice. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w tej edycji programowania dróg lokalnych 
przygotowywane są do złożenia dwa wnioski na dofinansowanie ul. Mickiewicza i 
ponowne złożenie wniosku  na ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku. Uważa, że nie 
można porównywać z inwestycji ul. Poprzecznej, której koszt stanowi kwota 300.000,00zł 
z kosztorysem w wys. 2.500.000,00zł ul. Mickiewicza w Kłobucku. Gmina nie jest wstanie 
wybudować ul. Mickiewicza czy ul. Powstańców Śląskich bez pozyskania środków 
zewnętrznych. W odniesieniu do ul. Ogrodowej w Kłobucku poinformował, że 
problemem są sprawy własnościowe. 

Radan E. Kotkowska przyznała, że wniosek na ul. Powstańców Śląskich  był składany w 
ubiegłym roku ale nie uzyskał dofinansowania została zrobiona ul. Ogrójcowa, więc 
zasadnym jest ponowne złożenie wniosku na ul. Powstańców Śląskich z uwagi na 
przygotowaną już pełną dokumentację. Niemniej jednak cieszy fakt, że również zostanie 
złożony wniosek na ul. Mickiewicza w Kłobucku. Natomiast nie mamy pewności, czy 
obecnej sytuacji  z uwagi na COVID z budżetu państwa otrzymamy środki na realizacje  
jakiejkolwiek ulicy z dofinansowania i czy w przyszłym roku nie za braknie naszych 
środków na realizacje inwestycji. 



Burmistrz J. Zakrzewski  przypomniał, że ul. Ogrójcowa została zrealizowana z niewielką 
kwota dofinansowania ok. 200.000,00zł środków pochodzących z rezewy. Łączny koszt 
realizacji dwóch inwestycji drogowych ul. Mickiewicza i Powstańców Śląskich to  ponad 
3.500.000,00zł., więc mówienie, że nie interesuję się tą dzielnicą jest nie fair. Gdyż mógł  
zaproponować oprócz ul. Powstańców Śląskich inną ulice z innej dzielnicy, a czego nie 
zrobił.  Inwestycje nie są aż tak kosztochłonne, bo to jest stary kosztorys, a po poprawieniu
te kwoty mogą być jeszcze mniejsze i po przetargach może się okazać że ten koszt może 
jeszcze ulec zmniejszeniu. Na Województwo Śląskie zostało przeznaczone 
170.000.000,00zł., więc mamy duże szanse, że zostanie zrealizowana chociaż jedna 
inwestycja drogowa. Ponadto w tym roku od 15 lipca został ogłoszony nabór po to aby do 
końca roku rozpatrzone zostały wnioski  aby istaniała możliwość ujęcia realizacji tych 
inwestycji w budżecie przyszłego roku. Doskonale rozumie, że  przy samym złożeniu 
wniosku trudno jest oczekiwać finalnych efektów.  

Skarbnik K. Jagusiak uzupełniła, że w przypadku otrzymania przez Gminę 
dofinansowania w wysokości 1.500.000,00zł  to w budżecie gminy na pewno będą musiały
się znależć środki na realizację zadania z udzielonym dofinansowaniem. 

Radny J. Batóg przypomniał, że przed laty Zagórze było dzielnicą przemysłową gdzie nie 
było budowanych dróg. Na dzień dzisiejszy na terenie Zagórza  jest 5 km dróg o  
nawierzchni gruntowej utwardzonych kamieniem. Ulica Poprzeczna została wybudowana
w latach 60 jeszcze przed budową Zakładu "ERG Nitron". Na remont tego odcinka  ul. 
Poprzeczne nie było zgody rady. Poprosił o poparcie realizacji tej inwestycji. 

Radna E. Kotkowska poinformowała, że na terenie Sołectwa Niwa Skrzeszów jest tylko 
2.3 km drogi o nawierzchni asfaltowej już z powstałymi dziurami wybudowanej 
kilkanaście lat temu. Natomiast jest około 7 km dróg o nawierzchni szrutowej, 
nieutwardzonych. Na terenie sołectwa działalność gospodarczą prowadzą duże 
przedsiębiorstwa, które płacą wysokie podatki.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zwrócił uwagę, że mieszkańcy Sołectwa Łobodno 
na budowę ulicy Prusa i Witosa czekali  12 lat. 

Radna A. Borowiecka Idziak zapytała na jakim etapie jest realizacja projektu mostu w 
Kamyku i kiedy będą składane wnioski o dofinansowanie. 

Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że trwają prace projektowe. Z uwagi na fakt, że 
każda realizacja inwestycji przebiegająca przez ciek wodny musi zostać uzgodniona z 
Wodami Polskimi. W ramach uzgodnień Wody Polskie narzuciły uregulowanie przebiegu 
rzeki, co jest poza zakresem projektu. Z uzyskanych informacji od projektanta wie, że 
projekt zostanie ukończony z końcem roku 

Radny T. Wałega w odniesieniu do stwierdzenia Radnego J. Batóga, że nie było zgody 
Rady na wykonanie ul. Poprzecznej w całości odpowiedział, że będąc radnym w 



poprzedniej kadencji nie przypomina sobie sytuacji aby rada głosowała w tej kwestii. 
Przypomniał, że była to jedna z pierwszych inwestycji wykonanych w kadencji 
Burmistrza, która została wykonana w bardzo dziwny sposób, że kończył się nowy asfalt 
a zaczynały się dziury.  Osobiście uważa, że ul. Poprzeczna powinna zostać zrobiona do 
skrzyżowania z ul. E Orzeszkowej. Również nietrafia przytoczona argumentacja 
Burmistrza  odnośnie podziękowania za działalność radnego. Niemniej jednak cieszy fakt, 
że idziemy kluczem kościołów gdyż rozumie, że jeśli będzie robiony asfalt na wysokości 
kościoła na ulicy Poprzecznej to zostanie również wykonany kawałek parkingu przed 
kościołem Parafii Fatimskiej. Zwrócił uwagę, że na Osiedlu Nr 2 zamieszkuje ponad 2 
tysiące mieszkańców czyli więcej niż razem wziętych mieszkańców Kamyka i Borowianki.
Przypomniał o złożonej interpelacji jeszcze w pierwszej kadencji Burmistrza dotyczącej 
przełożenia trelinki przy ul. Harcerskiej w Kłobucku ( koło pralni), która do dnia 
dzisiejszego nie została przełożona. Zaznaczył, że jego odczucie jest zbieżne do odczucia 
Radnej E. Kotkowskiej, że inwestycje w gminie idą kluczem politycznym. 

Radny J. Batóg wyjaśnił, że dyskusje odnośnie ul. Poprzecznej były prowadzone na 
posiedzenia komisji na etapie przygotowania dokumentacji jeszcze przed  
wprowadzeniem projektu budowy ul. Poprzecznej w Kłobucku.  Burmistrz przystąpił 
tylko do realizacji inwestycji.

Burmistrz J. Zakrzewski poprosił aby nie brać pod uwagę  podziękowania jako kluczowy 
argument tylko, że projekt był przygotowany od dawna i nie jest kwotowo wysoki.  
Dodał, że  został złożony wniosek przez  Proboszcza Parafi Fatimskiej i zostało zlecone 
wykonanie projektu parkingu i drogi dojazdowej przed kościołem. Zwrócił uwagę na 
ważniejszy problem  istniejacy w ciągu komunikacyjnym między blokiem przy ul. Sobisia 
a blokami przy ul. Rómmla gdy zlewająca się woda z piachem zatyka kratki ściekowe. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/ za głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu/,

Ad.7. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XVI/2019 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 
2020.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że w związku ze zwiększeniem planowanego do 
zaciągnięcia kredytu w roku 2020 niezbędna jest aktualizacja limitów określonych w 
uchwale Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 



Ad. 8. 
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 dotyczą zmiany limitu na zadaniach: 
Wydatki bieżące 
"1.1.1.2 Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie
Kłobuck" 
Nakłady ogółem                   79.536,00 zł na 81.667,00zł 
Limit  2020                             12.062,00zł  na 14.425,00 zł 
Limit zobowiązań                 12.062,00zł  na 14.425,00zł 
Wydatki majątkowe 
1.1.2.2 Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a Gmina 
Kłobuck.
Nakłady ogółem    z  498.710,00 zł na  406.975,00 zł
Limit 2020               z  486.710,00 zł na  394.975,00 zł 
Limit zobowiązań  z  486.710,00 zł na  394.975,00 zł 

zmiany limitu na zadaniu
"1.3.2.11 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowości Biała Kopiec – 
etap II 

Nakłady ogółem       z  6.451.735,00 zł na 3.668.383,00 zł
Limit roku 2020         z  3.164.655,00 zł na 1.760.422,00 zł 
Limit roku 2021         z  3.190.156,00 zł na 1.810.422,00 zł 
Limit zobowiązań     z  6.354.811,00 zł  na 3.570.844,00 zł

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 9. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z
tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że zgodnie z planem budżetu na rok 2020 po 
akceptacji zmian jednym ze źródłem przychodów jest zaciągniecie długoterminowego 
kredytu w wysokości 3.479.639,44zł. Zaznaczyła, że kredyt w wysokości 3.479.639,44 zł 
jest zaciągany na dwa źródła tj. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Kłobucku w roku 2020  kwota 661.074,60 zł  i na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań kwota  2.818.564,84 zł 

Radny T. Wałęga zapytał ile gmina będzie musiała  zapłacić więcej z tytułu, że spłata 



kredytu nastąpi dopiero za 5 lat.

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedział, że nie jest aż taką dobrą finansistką aby móc na to 
pytanie odpowiedzieć. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopniowała projekt uchwały. 

Ad.10. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę 
źrodeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.„ Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych”. 

Burmistrz J. Zakrzewski  przypomniał, że w dniu 22.08.2018r został złożony projekt pn. 
„ Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 
Gminy Kłobuck” , który nie został ujęty na liście rankingowej tylko na liście rezerwowej. 
Po złożonym proteście który został pozytywnie zaopiniowany. Wniosek został wybrany 
do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 Załącznikiem do niniejszej 
uchwały jest regulamin będący integralną częścią Programu. 

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

Ad.11. 
Opracowanie planu pracy na II półrocze 2020 roku.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek poinformował, że projekt planu został przekazany
Radnym z materiałami na Sesję. Zapytał czy Radni wnoszą uwagi do projektu planu.

      Komisja  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług   i Ochrony Środowiska  jednogłośnie  
przyjęła  plan pracy Komisji  na II półrocze 2020r.

      Plan pracy w załączeniu pod protokołem.

Ad.12. 
Sprawy różne.

- omówienie poprawek do uchwały statutowej wynikających z Rostrzygnęcia nadzorczego
  Wojewody Śląskiego do uchwały nr 198/XXII/2020 z dnia 26.05.2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku J. Soluch poinformował o przesłanym przez 
Wojewodę Śląskiego Rozstrzygnięciu nadzorczym o stwierdzeniu nieważności w całości 
Uchwały 198/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie Statutu Gminy Kłobuck. 



Omówił wskazane przez wojewodę zakwestionowane zapisy statutu.  Powiedział,  że 
został przygotowany nowy projekt uchwały z naniesionymi poprawkami wskazanymi 
przez wojewodę, który został przekazany radnym na tablety. Zaznaczył, że projekt będzie 
przekazany pod obrady kolejnej Sesji, więc jest czas aby jakiekolwiek uwagi mogły jeszcze
zostać wprowadzone do projektu Statutu. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 13:20 zamknął  posiedzenie.  
 
Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                         

      Protokołowała:    M. Wrona 

Uwaga:  Zgodnie   z   §  45   ust.  2   Statutu Gminy Kłobuck  projekt   protokołu  wymaga przyjęcia   na
najbliższym  posiedzeniu  komisji.



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  14.07.2020r.

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


