
                                                                                                                     Kłobuck dn. 7.09.2020r

RM. 0012.1. 022. 2020     

                                   
               Protokół Nr 22/2020

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

odbytego 
w dniu 7.09.2020r.

        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 21 z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2020
        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 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 zasad i trybu udzielania oraz
      sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r. w trybie naboru uzupełniającego, 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.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny
      jednostkowej paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020-2021 w celu ustalenia
      zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń
       w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
       przyznawania.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji
      na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu
      Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.:
      Wymiana źrodeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych"
  9. Sprawy różne.



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

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  o godz. 9;00 otworzył posiedzenie Komisji  
Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska powitał wszystkich przybyłych 
na komisję. Oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 8 członków, co stanowi 
kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

 Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia komisji. 

Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 21 z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2020
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 21 z  14.07.2020 r.

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

Skarbnik K. Jagusiak  zgłosiła autopoprawkę do załącznika Nr 2 polegająca na 
wykreśleniu z Działu 750 Administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin z 
paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 19.000,00zł.  Poinformowała, że 
zaproponowane zmiany przedstawione w projekcie uchwały dotyczą:
-  3 projektów unijnych tj.  Projektu Ergonomiczny Urząd, GOPS i Zarząd Dróg. Z uwagi, 
że są to projekty dwuletnim okresem realizacji zmiana dotyczy zwiększenia na ten cel 
planu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 253.728,099zł.
- wprowadzenia do dochodów zwrotu funduszu sołeckiego w kwocie 96.070,29zł 
- w zakresie działalności ZDiGK po analizie planu dochodów wprowadzenia kwoty 
   20.000,00zł z tytułu wpływów czynszu i opłat lokali mieszkaniowych. 
Łączne zwiększenie na kwotę 369.799,298 zł 
W zakresie załącznika Nr 2 proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków o
kwotę 369.799,28 z przeznaczeniem na;:
- projekt Ergonomiczny Urząd, GOPS i Zarząd Dróg kwota 288.327,48zł 
- zadania inwestycyjne
     - projekt przebudowy odcinka drogi Hm. T. Sobisia kwota 8.610,00zł
     - oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk – etap II kwota 148.000,00zł 
       (plan dotychczasowy10.000,00zł ) 
     - oświetlenie uliczne Szkolna, Kłobuck kwota 18.000,00zł  ( plan dotychczasowy
        20.000,00zł 
    - przebudowa placu zabaw w Sołectwie Nowa Wieś kwota 30.000,00zł  (plan 
       dotychczasowy 30.000,00zł 
- działalność bieżąca Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej 
   - w drogach kwota 243.325,00zł



   - w gospodarce mieszkaniowej kwota 88.000,00zł 
   - w gospodarce komunalnej kwota 4.000,00zł 
- usługi w zakresie pieczy zastępczej kwota 15.000,00zł
- dotacja do szpitala na zakup sprzętu medycznego kwota 10.000,00zł
- dotacja dla OSP na zakup sprzętu kwota 18.000,00zł 
oraz przesunięcia zmniejszającego na kwotę 501.463,20 zł w Dz. 801 Oświata i 
Wychowanie. 
Zaznaczyła, że w okresie  pandemii gmina poprzez poszczególne jednostki miała 
możliwość złożenia wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne w 50 % 
lub w całości jeśli w jednostce zatrudnionych było  poniżej 50 osób. Poinformowała o 
wątpliwościach w kwestii możliwości składania wniosków przez jednostki budżetowe 
powstałych w skutek zapisu "płatnik składek"  ustawy covidowej. Zwróciła uwagę ,że w 
przyszłym roku może się okazać, że jednostki nie miały prawa do umorzenia tej pożyczki  
i  będzie zachodziła konieczność zapłaty tych składek. Dzisiaj mówimy o umorzeniu, gdyż
z otrzymanej opinii prawnej uzyskanej od mecenasa wynika, że mamy uprawnienie do 
tego umorzenia. Natomiast jeśli chodzi o placówki oświatowe, kwota, której nie opłaciły 
jednostki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynosi około 700.000,00zł. Z uwagi 
na fakt, że w subwencji nie zostały ujęte podwyżki dla nauczycieli od kwoty 700.000,00 zł 
odjęta została kwota przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli od 1 września pozostałą 
część kwoty proponuje się zagospodarować w celu dofinansowania ZDiGK.

Przewodniczacy Komisji M. Wojtysek poprosił o więcej informacji odnośnie Projektów 
" Ergonomiczny Urząd, GOPS i Zarząd Dróg.
 
Burmistrz J. Zakrzewski w odpowiedział, że jest to projekt unijny  z dwu letnim okresem 
realizacji z niewielkim udziałem środków własnych gminy, mający na celu poprawę  
warunków pracy we wskazanych trzech jednostach. 

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 proponowana zmiana dotyczy w wydatkach na 
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych poprzez dodanie do WPF trzech  projektów tj.,

„1.1.1.7 Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku” 
Lata realizacji    2020-2021
Nakłady ogółem  kwota 110,189,00zł



Rok 2020                              74.348,00zł 
Rok 2021                              29.691,00zł
Limit zobowiązań            104.039,00zł 

„1.1.1.8 Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku”
Lata realizacji 2020-2021 
Nakłady ogółem  kwota 214.370,00zł
Rok 2020                              158.354,00zł 
Rok 2021                              49.866,00zł
Limit zobowiązań            208.220,00zł 

„1.1.1.8 Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”
Lata realizacji 202-2021 
Nakłady ogółem  kwota     80.689,00zł
Rok 2020                               55.626,00zł 
Rok 2021                               18.913,00zł
Limit zobowiązań               74.539,00zł 

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

Ad.5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu 
rozliczania dotacji celowych w 2020 r. w trybie naboru uzupełniającego, 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 z uwagi na to, iż środki
przeznaczone 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 nie zostały wyczerpane  proponuje się przeprowadzić
nabór uzupełniający na dofinansowanie zadań polegających na zdemontowaniu 
i zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) starego typu i zastąpieniu go nowym. 
Na dzień dzisiejszy zostało rozliczonych 51 wniosków, 20 wniosków jest w trakcie 
rozliczania, a 36 wniosków nie zostało jeszcze złożonych.

Skarbnik K. Jagusiak uzupełniała, że niniejsza uchwała daje możliwość przeprowadzenia 
naboru uzupełniającego, że środków pochodzących z umorzonej pożyczki. Przypomniała, 
że w miesiącu w sierpniu przez Burmistrza została podpisana umowa o umorzeniu 
pożyczki na kwotę około 730.000,00zł. 



Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał ile osób będzie mogło skorzystać z naboru 
uzupełniającego.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj odpowiedziała, że będzie istniała 
możliwość zrealizowania około 15 wniosków. 

Radny J. Soluch zwrócił uwagę na krótki termin do złożenia wniosku.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj odpowiedziała, że nabór wniosków 
kończy się z dniem 2 października. Piec należy kupić i zamontować do 16 listopada i do 
tej daty złożyć wniosek o rozliczenie. W ciągu tygodnia wnioski zostaną rozpatrzone i w 
ciągu tygodnia zostanie ogłoszona lista.
 
Skarbnik K. Jagusiak uzupełniła, że z uwagi na fakt ,że została podpisana umowa 
umorzenia  pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach, 
która ma określony harmonogram wydawania środków dlatego też zachodziła 
konieczność dostosowania się do terminów wydatkowania  wskazanych w 
harmonogramie. 
 
Radna E. Kotkowska zapytała  jak duże jest zainteresowanie dofinansowaniem oraz jaki 
odsetek zainteresowanych jest złożonych na paliwo stałe.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska -Graj odpowiedziała, że zostało złożonych 109 
wniosków w tym 2 na piec elektryczny, 12 na gaz, a reszta na paliwo stałe.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że ponad 100 wniosków zostało rozpatrzonych w 
krótkim czasie, więc z rozpatrzeniem 15 wniosków nie powinno być problemu. 
Stwierdził, że trudno było przewidzieć ile środków zostanie, gdyż niewiadome było na 
jakie piece zostaną złożone wnioski i czy zostaną poprawnie wypełnione.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj dodała, że dzisiaj mamy już większe  
doświadczenie, został opracowany wzór umowy więc rozpatrzenie 15 wniosków  
powinno przebiec sprawnie.

Radny J. Soluch zapytał, w jaki sposób zostanie przeprowadzony nabór wniosków. 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj odpowiedziała, że wnioski będą składane 
do  biura podawczego, a o  kolejności wniosku będzie decydowała data wpływu i 
godzina. Następnie po 14 dniach po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym 
zostanie zamieszczona informacja na stronie urzędu, aby każdy mógł się z nią zapoznać.

Radna E. Kotkowska uważa, że ogłoszenie powinno być podane do wiadomości 
publicznej, żeby nikt nie miał pretensji, że dopłaty dostali  ,,swoi''.



Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że mieszkańcy dostali już  informację po 
wcześniejszym naborze, obecny nabór wzbudza większe zainteresowanie.

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

Ad. 6. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa 
w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020-2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za 
przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Dyrektor CEA J. Krakowian poinformował, że  Gmina Kłobuck jest zobligowana do 
zwrotu kosztów dla rodziców dowożących  swoje dzieci do szkół specjalnych w 
Częstochowie. Na dzień dzisiejszy 15 dzieci korzysta z dowozu, natomiast 13  ze zwrotu 
kosztów. W celu ustalenia  zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i 
uczniów oraz rodziców konieczne jest określenie średniej ceny jednostkowej paliwa w 
Gminie Kłobuck dla:
1 litra oleju napędowego 4,36 zł 
1 litra paliwa bezołowiowego 4,47zł. 
1 litra LPG 2,08zł .

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

 
Ad. 7. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń   w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich   przyznawania.

Dyrektor CEA J. Krakowian Dyrektor CEA J. Krakowian poinformował, że w uchwale 
budżetowej  zostały określone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2020 r. 
została przeznaczona kwota  37.00,00 zł.
Organem  właściwym do uregulowania „rodzajów, warunków i sposobu” udzielania 
pomocy zdrowotnej nauczycielom jest Rada Miejska.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych ( projekt 
uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe tj. Związek Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Kłobucku oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ 
„Solidarność” w Częstochowie. 

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



Ad. 8. 
Wypracowanie opinii do projektu u  chwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę 
źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Wymiana źrodeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych"

Kierownik Wydzialu IR P. Chaliński poinformował, że z uwagi na uchylenie Uchwały Nr 
213/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 lipca 2020 r. w związku z uwagami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie  (RIO) dotyczącymi zapisów odnośnie 
pomocy publicznej oraz umowy o powierzenie grantu. W celu wykonania  
przedmiotowego obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej. Projekt uchwały w dniu 26.08.2020 r. zgłoszony
został do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (UOKiK) 
Także zgodnie z uwagami RIO w projekcie uchwały usunięty został załącznik stanowiący 
wzór  umowy o powierzenie grantu, ponieważ podpisywanie umowy o powierzenie 
grantu nie należy do kompetencji Rady Miejskiej w Kłobucku. Ponadt projekt uchwały 
został przeredagowany w celu jej lepszej czytelności.

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

Ad. 9. 
Sprawy różne.

/Nie zgłoszono/

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 9:50 zamknął  posiedzenie.  
 
Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                         

      Protokołowała:    M. Wrona 



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  07.09.2020r.

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


