
                                                                                                                     Kłobuck dn.17.11.2020r

RM. 0012.1. 026. 2020     
                                   

               Protokół Nr 26/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
odbytego 

w dniu 17.11.2020r.

        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 25 z posiedzenia komisji w dniu 3.11.2020
        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 niedochodzenia należności z
      tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013
      roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych
      przypadających Gminie Kłobuck lub jej jednostkom organizacyjnym
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
      podatku od nieruchomości.
  7.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
      celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
  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 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. 



Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 25 z posiedzenia komisji w dniu 03.11.2020 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 25 z posiedzenia komisji w dniu  03.11.2020

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

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że zmniejszenie planu dochodów o kwotę 
589.729,16 zł zaproponowane w załączniku Nr 1 wynika z przeprowadzonej analizy 
wpływów za trzy kwartały według stanu na 30 września 2020r. a które dotyczą 
-  zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 116.429,16 zł w zakresie projektu 
  „ Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w związku z przedłużeniem projektu do
    31.03.2021r.
-  korektę planu dochodów w związku z przewidywanym niewykonaniem kwota
   638.300,00zł.
- zwiększenie planu w pozycjach dochodów ponadplanowych kwota 165.000,00zł. 
W zakresie załącznika Nr 2 proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków 
per saldem o kwotę 760.685,16 zł. w tym:
 - zwiększenie planu :
   - na działalność bieżąca ZDiGK (drogi publiczne) kwota 100.000,00zł 
   - zwiększenie planu o kwotę 8.900,00zł na projekt przebudowy ul. Strażackiej w
      Łobodnie w związku z koniecznością zakupu większej ilości działek niż pierwotnie
      planowano.
   - zwiększenie dotacji dla placówek oświatowych, dla których organizatorem nie jest
      gmina kwota 40.000,00zł ( dotacja w innych rozliczeniach kwalifikacji budżetowej). 
- zmniejszenia planu związane z przeliczeniem kosztu jednostkowego ucznia oraz liczby 
uczniów dla placówek w/w oraz płac i pochodnych w placówkach oświatowych oraz inne 
zmniejszenia, które stanowią oszczędności lub plan będzie realizowany w roku 
przyszłym.
Załącznik Nr 3 zawiera zmiany dotyczące tegorocznego funduszu sołeckiego.
Załącznik Nr 4 i 5 zawiera zmiany w przychodach budżetu i obniżenie kredytu i deficytu 
o kwotę 170.956,00zł. Kredyt w wysokości 1.508.683,44zł. 
Zaznaczyła, że w przypadku nie wykonania pewnych zadań inwestycyjnych  będzie 
zachodziła konieczność przeprowadzenia korekty projektu budżetu.  

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek poprosił o więcej informacji odnośnie zwiększenie 
plany na projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie w związku z koniecznością 
zakupu większej ilości działek niż pierwotnie planowano oraz jakie dochody miały wpływ
na zmniejszenie planu dochodów.

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że główne z podatku od nieruchomości  od osób 
fizycznych kwota 195.000,00zł  udziały w PIT kwota 250.000,00zł oraz dochody w zakresie 
działalności OSiR zarówno wpływy z opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim kwota 
54.000,00zł oraz wpływy z usług działalności Pływalni Krytej kwota 86.000,00 zł.



Burmistrz J. Zakrzewski w kwestia zwiększenia wartości umowy dotyczącej Projektu ul. 
Strażackiej w Łobodnie odpowiedział, że z uwagi na mniejszą ilość wyodrębnionych 
działek w stosunku do wartości zapisanej w kontrakcie zachodziła konieczność 
zwiększenia kosztów prac geodezyjnych .

Radna E. Kotkowska zapytała, czy zostały wyliczone oszczędności w oświacie powstałe 
w skutek postoju. 

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że oszczędności podsumowywane po zakończeniu 
roku i są podawane w sprawozdaniu opisowym.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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  zmiany dotyczą przeniesienia części nakładów 
roku 2020 na rok 2021 tj.  :
- wydatki bieżące 
„ 1.1.1.1 Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” 
Lata realizacji z 2018-2020 na 2018-2021
Limit roku 2020 -    z  431.100,00 zł na 314.670,00zł 
Limit roku 2021                   -    z             0,00 zł na 116.430,00zł 

2.  W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- wydatki bieżące
„ 1.3.1.2 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w Kłobucku w obręb Kłobuck, Przybyło i Osoki Pustkowie”
Lata realizacji z 2018-2020 na 2018-2021
Limit roku 2020 -    z  12.000,00 zł na 9.600,00 zł 
Limit roku 2021                   -    z           0,00 zł na 2.400,00 zł 
„ 1.3.1.3 Projekty planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i 
Borowiance”
Lata realizacji z 2017-2020 na 2017-2021
Limit roku 2020 -    z  40.344,00 zł na 24.108,00 zł 
Limit roku 2021                   -    z           0,00 zł na 16.236,00 zł 

- Wydatki majątkowe 
„1.3.2.3 Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie”
Nakłady ogółem  z 103.000,00 zł   na 111.900,00zł 
Limit roku 2020 -    z  103.000,00 zł na 111.900,00 zł 
Limit roku 2021                   -    z  103.000,00 zł na 111.900,00 zł 



„1.3.2.5 Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w 
Kłobucku” 
Lata realizacji z 2020-2021 na 2021-2022
Limit roku 2020 -    z  200.000,00 zł na            0,00 zł 
Limit roku 2021                   -    z             0,00 zł na 200.000,00 zł 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad.  5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych przypadających Gminie 
Kłobuck lub jej jednostkom organizacyjnym.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że w celu uniknięcia przypadków konieczności 
pobierania rekompensaty za koszt odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, który w wielu 
przypadkach jest  wyższy niż należna rata należności proponuje się niepobieranie tego kosztu w 
przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych tj. wysokości czynszu poniżej  
160.00zł . 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad, 6. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że  stawki roku 2021 pozostają na poziomie roku 
2020 z wyjątkiem pozycji stawki od budowli służących do zbiorowego odprowadzenia i 
oczyszczenia ścieków komunalnych gdzie został zaproponowany wzrost stawki z 0,31% 
na stawkę 0,34%.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad, 7.  
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2021r.

Burmistrz J. Zakrzewski  poinformował, że cena na rok 2021 została ogłoszona 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2020 roku i wynosi 58,55zł  za 1dt . Uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną 
producentów rolnych spowodowaną suszą proponuje się obniżenie ustawowej ceny 
skupu żyta do wysokości 50 zł za 1 dt. I pozostawienie stawki na poziomie roku 2020 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



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  17.11.2020r.

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 obecna

9 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

10 Wałęga Tomasz Członek  Komisji obecny


