
                                                                                                                      Kłobuck dn. 29.09.2020r

RM. 0012.1. 024. 2020     

                                   
               Protokół Nr 24/2020

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

odbytego 
w dniu 29.09.2020r.

        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 23 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020
        Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
      223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 września 2020 roku 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 źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
      domowych".
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 
      2020. 
  5. 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.
   6.  Sprawy różne.

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

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  o godz. 8;30 otworzył posiedzenie Komisji  
Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska powitał wszystkich przybyłych 
na komisję. 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. 



Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 23 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 23 z posiedzenia komisji w dniu  21.09.2020

Ad. 3.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 223/XXIV/2020 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 września 2020 roku 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 źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach  domowych".

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że zmiana uchwały wynika z uwag Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Częstochowie  (RIO) w zakresie dotyczącym załączników do 
Regulaminu Nr 4 - 6. Po analizie dokumentu,  RIO uznało, że przedmiotowe załączniki 
powinny być załącznikami do umowy o powierzenie grantu, a nie załącznikami do 
uchwały. Ponadto przeredagowano zapisy uchwały dotyczące § 8 ust. 3 pkt 1 i § 11ust. 1 
Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1w celu jej lepszej czytelności.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad.4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020. 

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że radnym do projektu uchwały został przekazany 
załącznik Nr 3 w wersji II ,w którym zostały zaproponowane wewnętrzne zmiany 
odnośnie funduszu sołeckiego. 
Zaznaczyła, że na Sesji zostanie złożona autopoprawka dotycząca dochodów,  odnośnie 
klasyfikacji dotacji otrzymanych z czeku, wynikająca z przesłanej  interpretacji z 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 5. 
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.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że z uwagi na istniejąca możliwość skorzystania z
dodatkowych środków na termomodernizację przygotowany został załącznik wersji II z 
zaproponowaną zmianą w wydatkach majątkowych poprzez wprowadzenie zadania: 
„1.3.2.13 Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie 
OSiR w Kłobucku” 
Okres realizacji 2020-2021
Nakłady ogółem   - 20.000,00zł



Limit roku 2021     - 20.000,00zł 
Limit zobowiązań – 20.000,00zł 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Ad. 4. 
Sprawy różne 
/ nie zgłoszono/

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 9:00 zamknął  posiedzenie.  
 
Przewodniczący:  Marcin Wojtysek                         

      Protokołowała:    M. Wrona 



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  29.09.2020r.

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


