
Projekt                                                                                                       Kłobuck dn. 03.11.2020r

RM. 0012.1. 025. 2020     

                                   
               Protokół Nr 25/2020

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

odbytego 
w dniu 03.11.2020r.

        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 24 z posiedzenia komisji w dniu 29.09.2020
        Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.     

   3. Zaopiniowanie materiałów do projektu budżetu na 2021r. w zakresie projektu planu
      zadań inwestycyjnych wraz z wstępnym zbiorczym zestawieniem proponowanych
      dochodów i wydatków.
  4.  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 w trybie on-line. Oświadczył, iż 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 członków, co stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia komisji. 
(Lista z przeprowadzonego głosowania w załączeniu pod protokołem) 

Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 24 z posiedzenia komisji w dniu 29.09.2020 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 24 z posiedzenia komisji w dniu  29.09.2020
(Lista z przeprowadzonego głosowania w załączeniu pod protokołem)

 



Ad.3. 
Zaopiniowanie materiałów do projektu budżetu na 2021r. w zakresie projektu planu zadań 
inwestycyjnych wraz z wstępnym zbiorczym zestawieniem proponowanych dochodów i wydatków.

Burmistrz J. Zakrzewski  poinformował, że  materiał w zakresie projektu planu zadań 
inwestycyjnych wraz z wstępnym zbiorczym zestawieniem proponowanych dochodów i 
wydatków został przekazany radnym w ustawowym terminie.
Zestawienie w załączeniu pod protokołem.
  
Radny J. Kulej zapytał, czy  brak zabezpieczenia środków własnych na realizacje zadania 
połączenia drogowego ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewska w Kłobucku oznacza w 
przyszłym roku na realizacje zadania nie otrzymamy żadnego dofinansowania ze 
środków zewnętrznych.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że pozycja nie został ujęta gdyż chcąc złożyć 
wniosek na dofinansowanie zadania musi być przygotowana pełna dokumentacja. Z  
uwagi na istniejący od lat  problemy z projektantem prawdopodobnie dojdzie do zerwania 
umowy. Na dzień dzisiejszy rozważana jest cesja umowy na wykonanie projektu z innym 
podmiotem. Dokumentacja jest na tyle zaawansowana i przypadku cesji umowy będzie 
istniała szansa zakończenia projektu w połowie przyszłego roku i złożenie wniosku we 
wrześniowym naborze do dróg lokalnych. W przypadku braku takiej możliwości będzie 
zachodziła konieczność  ponownego rozpisania przetargu. 

Radny T. Wałęga zapytał:
-  jaka kwota z 105.117.063,44zł zostanie przeznaczona na świadczenie  500 plus 
-  czy został osiągnięty efekt ekologiczny, że została zabezpieczona kwota 200.000,00zł na
   wykonie projektu kanalizacji Zakrzew i czy gmina przystąpi do budowy kanalizacji.
- w nawiązaniu do poz. 15 przejścia dla pieszych przez drogę krajową zapytał, czy ta
   inwestycja nie powinna być realizowana przez GDDKiA .

Burmistrz J. Zakrzewski  w odniesieniu do poz. 15 odpowiedział, że oświetlenie uliczne 
jest zadaniem własnym gminy, więc żaden inny podmiot nie ma obowiązku doświetlania   
tego rodzaju miejsc . Gmina realizuje projekt wykonany w ubiegłym roku, którego 
kosztorys opiewa na kwotę  500.000,00zł dlatego rozważana jest możliwość z etapowania 
projektu tak aby przystąpić do realizacji rzeczy najważniejszej o którą postulowali 
mieszkańcy tj. oświetlenia przejścia dla pieszych.
W kwestii kanalizacji Zakrzew odpowiedział, że przygotowany przez Wydział GOR  
projektu aglomeracji powinien dać efekt ekologiczny po wybudowaniu kanalizacji. 
Zaznaczył, że kwota 200.000,00zł została wprowadzona bez kosztowo gdyż projekt został 
ujęty w WPF i zostanie zlecony w tym roku a sama faza projektowa planowana jest na 
okres około półtora roku z uwagi, że projektem zostanie objęty duży obszar.    

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że jeśli chodzi o świadczenia 500 plus w budżecie 
została ujęta kwota 19.304.000,00zł.  W kwestii kanalizacji Zakrzew uzupełniła, że  kwota  



200.000,00zł została wskazana w zestawieniu tylko dlatego, że w aktualnie 
obowiązującym WPF jest to wydatek roku 2021r. Dlatego też zostanie zaproponowane 
przez Burmistrza przesunięcie tego wydatku na rok 2022.

Radny J. Soluch poprosił o więcej informacji odnośnie:
-  ul. Mostowej wraz z budową mostu w Kamyku, której realizacja nie została 
    przewidziana w zestawieniu.
-  rozbudowy terenu szkoły w Kamyku, na rozbudowę miały być przeznaczone środki
    finansowe pochodzące ze sprzedaży Dworku w Kamyku. 

Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał, że środki w wysokości 250.000,00zł uzyskane ze 
sprzedaży Dworka w Kamyku zostały już dawno spożytkowane na różnego rodzaju 
inwestycje również na inwestycji w Kamyku.  W odniesieniu do rozbudowy terenu wokół 
szkoły poinformował, że  nie został jeszcze zakończony etap projektowania boiska 
wielofunkcyjnego, parkingu i elementów małej architektury na terenie wokół szkoły. 
Natomiast kiedy będzie gotowe projekty i kosztorysy wspólnie ze społecznością  Kamyka 
będziemy się zastanawiać, które elementy na bazie tego projektu będziemy sukcesywnie 
realizować.  
W kwestii ul. Mostowej w Kamyku odpowiedział, że na zebraniu było mówione, że w 
roku 2021 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, ponieważ koszt tej inwestycji po 
zweryfikowanym kosztorysie to kwota 3.200.000,00 zł, więc bez dofinansowania realizacja 
tej inwestycji byłaby dużym obciążeniem dla budżetu gminy. Dlatego też został złożony 
wniosek do tarczy o 50% dofinansowanie i planowane pozyskanie 50% z funduszu dróg 
lokalnych. Taka konstrukcja  pozwala nam na przystąpienie do tej realizacji realnie w roku 
2022. 

Radny J. Batóg uważa, że realizacja zaplanowanych inwestycji uzależniona jest od sytuacji 
w kraju.  Przypomniał o konieczności przebudowy ul. Zamkowej w Kłobucku, która 
odciążyłaby ruch w centrum Kłobuck. 

Radny M. Wojtysek poprosił o więcej informacji odnośnie podziału zadania Budowa 
boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Łobodnie na dwa  lata. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział że nie tylko realizacja zadania została rozłożona na 
dwa lata również wniosek o dofinansowanie z Tarczy zostało złożony na realizację dwóch 
etapów.  Rozpoczęcie inwestycji zostało zaplanowane na drugą połowę 2021r a realizacją 
końcową pierwszej połowy  2022 roku.

Radny T. Praski poprosił o przekierowanie ruchu samochodów ciężarowych z ul. Jasnej w 
Kłobucku na ul. Wojska Polskiego,  Długosza i  na ul. Zamkową.  

Radna E. Kotkowska uważa, że  nie wszystkie wskazane działania zasługują aż na takie 
dofinansowanie.



W nawiązaniu do punktów:
- pkt 5 „Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie
  OSiR” zapytała, czy to zadanie nie miało być finansowane z powstałej oszczędności z
  dotacji na wymianę źródeł ciepła w zestawieniu wskazana została kwota 20.000,00zł
   pochodząca jedynie ze środków własnych.  
- pkt. 9 Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S w miejscowości Borowianka
   dodatkowo oprócz udzielonej pomocy finansowej wys. 100.000,00zł dla Powiatu zostaje
   łącznie zabezpieczona kwota 150.000,00zł środków własnych gminy zapytała, czy chodzi
   tylko o budowę chodnika czy jeszcze o dodatkowe elementy infrastruktury
   zaplanowane w ramach dodatkowych  50.000,00zł.
Zwróciła uwagę jak dużo się dzieje na terenie Borowianki i Kamyka czego nie widać na 
terenie innych Sołectw.  W odniesieniu do wypowiedzi radnego J. Solucha odnośnie 
środków pochodzących ze sprzedaży Dworka w Kamyku odpowiedziała, że te środki z 
duża wielokrotnością zostały już przekazane na Kamyk.
 - pkt. 12 dotacja do zakupu samochodu dla OSP w Łobodnie  uważa, że
  wskazana na ten cel kwota 200.000,00zł jest kosztownym prezentem w obliczu tego 
budżetu.
- pkt 21 dopłata w znacznych kwotach do Funduszu Sołeckiego na remont ul. Tuwima w 
Kamyku (kwota dodana z budżetu: 82.000,00 zł) oraz ul. Woźniaka w Łobodnie (kwota 
dodana z budżetu:72.400,00 zł) zapytała ile środków z funduszy sołeckich jest 
desygnowanych na realizację wskazanych zadań. Poinformowała, że w Sołectwie Niwa 
Skrzeszów na remont dróg został przekazany cały Fundusz Sołecki gdzie jeszcze nie 
wszystkie drogi zostały zrobione  jak część ul. Kasztanowej, Jesionowej, Wierzbowej. 
Chciałaby się dowiedzieć, jaki procentowy udział środków Funduszy Sołeckich 
gwarantuje remonty na sołectwach? Uważa, że Fundusz powinien mieć inne 
przeznaczenie niż budowa dróg.
-  przypomniała, że w 2019r została opracowana koncepcja odwodnienia Niwy Skrzeszów 
za duże pieniądze (niespełna 60 tys zł) i czy pieniądze te zostały wyrzucone w błoto, bo w 
budżecie na 2021 rok nie widać projektu przebudowy dróg wraz z odwodnieniem, które 
miało być kontynuacją działań na obszarze sołectwa. Podkreśla, że druga część ul. 
Jesionowej jest całkowicie nieprzejezdna, zalana i wyboista od dziur i konieczne jest 
natychmiastowe działanie.

Burmistrz J. Zakrzewski  w odniesieniu do termomodernizacji budynku zaplecza 
sanitarno- szatniowego na terenie OSiR  odpowiedział, że kwota 20.000,00zł przeznaczona 
zostanie na wykonanie  projektu gdyż bez projektu nie możemy złożyć wniosku o 
dofinansowanie.. W kwestii ul. Tartakowej w Borowiance odpowiedział, że z uwagi na 
trwałość projektu konieczne jest zakończenie ostatniego III etapu budowy chodnika. Przez 
Powiat została zadeklarowana kwota 100.000,00zł przez gminę została zabezpieczona 
kwota 150.000,00zł z uwagi, że kosztorys opiewa na kwotę ponad 300.000,00zł. 
Przypomniał, że realizacja wspólnych zadań z Powiatem odbywa się w proporcjach  50 do 
50% więc wszystko będzie zależało od wyników przetargu. Niemniej jednak mamy 
nadzieję, że z przetargu cena będzie niższa.  
Natomiast nie można mówić dużo dzieje się na terenie Kamyka i Borowianki gdyż w 



budżecie na rok 2021 nie zostały zaplanowane żadne inwestycje.
W odniesieniu do dotacji na zakup pojazdu dla OSP Łobodno przypomniał, że do zakupu 
pojazdu dla OSP Biała kosztował prawie 900.000,00zł z czego gmina dofinansowała 
300.000,00zł. Przypomniał, że OSP Biała i Łobodno działają w systemie ratownictwa i 
muszą mieć odpowiedni sprzęt spełniający wymogi.
W kwestii Funduszu Sołeckiego odpowiedział, że nie jest możliwe pokrycie całości 
jakiejkolwiek budowy drogi  funduszu soleckiego 
Natomiast jeśli chodzi o odwodnienie dróg trudno jest doszukiwać wymienionych pozycji 
w inwestycja tzw. 6twardych gdyż to zadnie realizowane będzie własnymi siłami przez 
ZDiGK. 

Radny M. Cieśla poprosił o więcej informacji odnośnie pkt. 14 dotyczącego renowacji 
dwóch kapliczek i pkt. 17 projektu windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku 
Urzędu Miejskiego 

Burmistrz J. Zakrzewski odnośnie pkt. 14 odpowiedział, że są to obiekty zabytkowe. Na 
dzień dzisiejszy z własnych środków została wyremontowana jedna kapliczka, a do 
wyremontowania pozostały jeszcze dwie kapliczki na ul. Długosz i Okólne na renowację, 
których zostanie złożony wniosek  do LGD o dofinansowania zadania. Wskazana koszt  
120.134,00zł obejmuje kompleksowy remont kapliczek wraz z renowacja figurek. 
Odnośnie pkt. 17 projekt windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku odpowiedział, że ustawowym obowiązkiem gminy jest  
dostosowania obiektu do osób niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, że co roku pojawiają 
się na ten cel środki  chcemy również dostosować nasz budynek. Mając  taki projekt 
możemy wnioskować o dofinansowanie. Wniosek może uzyskać dofinansowanie do 
wysokości 80%. Decyzja została podjęte z uwagi na planowaną rewitalizacje terenu wokół 
Urzędu gdzie zachodziła konieczność wskazania miejsca do lokalizacji windy. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek uważa, że jest to sprawa priorytetowa gdyż wiele 
osób niepełnosprawnych pozbawiona jest możliwości załatwienia swoich spraw 
urzędowych osobiście. 

Radny M. Woźniak zapytał jaki odcinek tej drogi gminnej ul. A. Mickiewicza i 
Powstańców Śląskich w Kłobucku zostanie przebudowany poprosił o więcej informacji 
odnośnie pkt 18  20. 

Burmistrz J. Zakrzewski w kwestii ul. Mickiewicza i Powstańców Śląskich odpowiedział, 
że dokładnej odpowiedzi udzieli po sprawdzeniu dokumentacji. 
W odniesieniu do pkt. 20 odpowiedział, że dopłata do funduszu sołeckiego oświetlenia ul. 
Tuwima w Kamyku. W nawiązaniu do pkt 18 odpowiedział, że z uwagi na wykonany od 
dwóch lat projekt boiska do koszykówki zasadnym byłoby przystąpić do jego realizacji. 
Zaplanowany jest również wykonanie własnymi siłami środkami ZDiGK wykonanie 
chodnika wraz z przejściem dla pieszych  na wysokości placu zabaw.



Radny T. Wałęga zapytał o całkowity koszt budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku. W nawiązaniu do budowy boiska do 
koszykówki przy ul. Kochanowskiego poinformował o swoich wątpliwościach, co do 
realizacji tej inwestycji z uwagi na fakt, że istniejące na terenie OSiR boisko do koszykówki 
nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Natomiast cieszy fakt, że ruszył temat związany 
ul. Harcerską w Kłobucku, ale nadal nie wie jak będzie wyglądała  sytuacja jeśli chodzi o 
realizację tej inwestycji i w jakim będzie ostatecznie kształcie, ponieważ w toku 
prowadzonego postępowania okazało się, że teren objęty planowaną inwestycją wchodzi 
w grunty należące do Spółdzielni Mieszkaniowej. Uważa, że najlepszą koncepcja byłaby 
ta, która obejmowałaby jak największą ilość miejsc parkingowych na tej ulicy prostopadle 
do osi jezdni, więc w jego odczuciu zachodzi konieczność przeprowadzenia rozmów w 
kwestiach projektowych i własnościowych ze Spółdzielnia Mieszkaniową. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że kosztorys hali sportowej opiewa na kwotę 
6.600.000,00zł, którą jeszcze zweryfikuje przetarg. Gmina musi znaleźć pozostałą część  
środków.  W odniesieniu do boiska do koszykówki odpowiedział, że projekt wraz z 
kosztorysem jest już przygotowany. W kwestii ul. Harcerskiej odpowiedział, że przez 
Spółdzielnie Mieszkaniową nia została wyrażona zgoda na zajęcie gruntu ponadto 
problemy z utrzymaniem ilość drzew przy zachowaniu odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych  oraz problem zawężenia drogi do 4,5 szer. co powodować może, że ten 
odcinek trzeba będzie zrobić jako drogę jednokierunkową. 

Komisja Budżetu,  Finansów,  Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska  pozytywnie  
zaopiniowała   projekt   planu  wydatków   inwestycyjnych   do  projektu   budżetu   na 
2021 rok  wraz   z   proponowanymi   kwotami  dochodów  i  wydatków  na  rok  2021.
/Za głosowało  8 radnych,  głosów przeciwnych nie było,   2 radnych wstrzymało się od głosu/          
(Lista z przeprowadzonego głosowania w załączeniu pod protokołem).

 

Ad.4.
Sprawy różne.
/ nie zgłoszono/

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,  
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 10:30 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.


