
                                                                                                                      Kłobuck dn.22.12.2020r

RM. 0012.1. 028. 2020   

               Protokół Nr 28/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
odbytego 

w dniu 22.12.2020r.

        W  posiedzeniu,  któremu  przewodniczył  Radny  Wojtysek  Marcin  udział  wzięli
członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  o godz. 09;00 w trybie on-line na platformie 
ZOOM otworzył posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 
Środowiska . Oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 członków, co stanowi
kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 27 z posiedzenia komisji w dniu 8.12.2020
        Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
      Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
      Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok
     2020.
  6. 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.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
      finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok
      2021.
  9. Przeanalizowanie zagadnienia dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi w
      zakresie możliwości utworzenia gminnego przedsiębiorstwa, które zajęłoby się
      wywozem odpadów w Gminie.
 10. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony
     Środowiska. 
Komisja przyjęła porządek posiedzenia komisji. 



Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 27 z posiedzenia komisji w dniu 8.12.2020r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 27 z posiedzenia komisji w dniu 8.12.2020
        

Ad.3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Przewodniczący GKRPA J. Krakowian poinformował, że Program jest kontynuacją zadań 
realizowanych w gminie Kłobuck w latach poprzednich. Określający lokalne propozycje 
działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód 
społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem 
przemocy.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/Za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.  

Ad.4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021

Przewodniczący GKRPA J. Krakowian poinformował, że do zadań własnych gminy 
należy przeciwdziałanie narkomanii, a środki na realizację w/w programu zgodnie z 
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja programu 
przyczyni się do wdrażania działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu 
zmniejszenie zagrożenia,  jakie niosą za sobą narkotyki.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/Za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było/.
  
Ad.5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że zmiany dotyczą zmniejszenia po stronie 
dochodów i wydatków dla 4 projektów finansowanych ze środków unijnych i 
przeniesienie ich do realizacji w całości lub w części w roku 2021 z których trzy projekty 
takiej jak: 
„Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Urząd Miejski w Kłobucku dotyczą wydatków bieżących, a 
„Wymiana Źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie
 Gminy Kłobuck” wydatków majątkowych.
Kolejne zmiany dotyczą:
- zmniejszenia dochodów i wydatków w zakresie żywienia w szkołach i przedszkolach



- wprowadzenia po stronie dochodowej subwencji oświatowej kwota 22.936,00zł związana
   z odprawami emerytalnymi dla nauczycieli.
- zmiany źródeł finansowania w zakresie podatków i opłat oraz kar.
W zakresie załącznika Nr 2 proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków 
o kwotę 687.453,46 zł. poprzez:
- zmniejszenie planu wydatków wynikającego ze zmniejszenia dochodów 
- przesunięcia wydatków w zakresie projektu budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.
   Sienkiewicza z ul. Zakrzewską na rok 2021 kwota 109.347,00zł 
- zwiększenie planu na zakup ciągnika dla ZDiGK kwota 92.000,00zł ( dotychczasowy
   plan 60.000,00zł)  
- rezygnacji w roku 2020 z zadania – modernizacji trybun stadionu.

Radny M. Cieśla poprosił o więcej informacji odnośnie przesunięcia wydatków w zakresie
projektu budowy drogi łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską na rok 2021.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że mimo zapewnień projektanta nie udało się 
zakończyć projektu do końca roku, więc nie widzi możliwości dalszego przedłużenia 
umowy mimo, że znaczna część prac projektowych została już wykonana. Dlatego też  
będzie zachodziła rozważenia możliwości wykonania cesji prac projektowych dla kogoś 
innego lub zerwania umowy i przystąpienia do rozstrzygnięcia nowego przetargu z 
wykorzystaniem już istniejących dokumentów. Gdyż według opinii prawnej obowiązkiem
gminy będzie dokonanie zapłaty za wykonane już prace. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/Za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.  

Ad. 6. 
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 szczegółowy opis zmian w przedsięwzięciach w 
zakresie zadań wieloletnich zawiera załącznik Nr 2. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad. 7. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej 
na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że w stosunku do projektu WPF zaproponowana  
zmiana dotyczy zwiększenia kwoty kredytu czego konsekwencją będą zwiększone 
poszczególne spłaty rat kredytowych w latach 2027-2031 o około 1.000.000,00zł.
Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych i kredytów według 



stanu na 31.12.2020 roku będzie wynosiło 16.082.065,58 zł przy uwzględnieniu kredytu na 
30.09.2002 r. w wysokości 1.679.639,44 zł .
Zwróciła uwagę że w wykazie przedsięwzięć WPF oprócz zadań przesuniętych z roku 
bieżącego zostały ujęte dwa nowe zadania,  które nie są ujęte aktualniej WPF  tj.
- przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w miejscowości Kamyk
- oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSz. P w Łobodnie 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/ Za głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.   

Ad. 8. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała że z uwagi, że gmina Kłobuck nie otrzymała 
środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań drogowych i zadania 
związanego z budową sali gimnastycznej  zachodziła i konieczność z aktualizowania 
projektu budżetu na rok 2021 poprzez wykreślenie wpływów z zaplanowanych dotacji i 
jednego zadania inwestycyjnego oraz zwiększenia możliwości zaciągnięcia  kredytu. 

W zakresie dochodów zaproponowane zmiany dotyczą 
- utworzenia paragrafu 0880 z tytułu opłaty prolongacyjnej 
- dodania  dochodów bieżących z tytułu realizacji projektów unijnych przeniesionych w 
  części na rok 2021 kwota 370.158,15 zł 
- zmniejszenia dotacji z tytułu Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 3.775.919,00zł 
- zmniejszenia dotacji z tytułu Funduszu Dróg Lokalnych o kwotę 1.554.619,00 zł
- zaplanowanie dotacji na budowę boiska z Funduszu Kultury Fizycznej. 
- zwiększenia  dochodów majątkowych na projekt wymiany pieca ze środków unijnych 
kwota 224.000,00zł z roku 2020.
W zakresie wydatków bieżących zmiany dotyczą: 
- zwiększenia planu wydatków z tytułu realizacji projektów unijnych przeniesionych na
   rok 2021 kwota 404.756,64 zł. 
- przesunięć wewnętrznych na drogach w gospodarce mieszkaniowej.
W zakresie wydatków majątkowych zmiany dotyczą: 
- przesunięcia kwoty limitu z roku 2020 na projekt budowy drogi wraz z mostem
   łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku kwota 109.347,00zł oraz
   zwiększono wydatki na wymianę pieców ze środków unijnych z roku 2020 kwota
  198.816,00zł 
- zdjęcia zadania: przebudowa drogi gminnej Nr 470085S ul. A Mickiewicza w Kłobucku 
kwota 2.157.018,00zł oraz limit 200.000,00zł na projekt kanalizacji sanitarnej w Sołectwie 
Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku przesunięto na rok 2022.  

Radna E. Kotkowska zapytała, czy istnieje szansa wprowadzenia do WPF ul. Mickiewicza
i ul. Ogrodowej w Kłobucku.



Burmistrz J. Zakrzewski  odpowiedział, że wprowadzenie do WPF ul. Mickiewicza w 
Kłobucku nic nie zmieni bo skoro jest już przygotowana dokumentacja, to z chwilą 
pojawienia się jakichkolwiek możliwości związanych możliwością pozyskania środków 
zewnętrznych decyzja zostanie podjęta  od razu. Projekt został wykonany na zgłoszenie z 
3 letnią ważnością. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/Za głosowało 9  radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/ 

Ad. 9. 
Przeanalizowanie  zagadnienia dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie 
możliwości utworzenia gminnego przedsiębiorstwa, które zajęłoby się wywozem odpadów w 
Gminie.

Przewodniczący komisji M. Wojtysek poinformował, że z wnioskiem wystąpił 
mieszkaniec Kłobucka. 

Burmistrz J. Zakrzewski uważa, że propozycja wnioskodawcy, która ma przynieść  
wymierne korzyści dla gminy w postaci zmniejszenia kosztów wywozu odpadów 
powinna być pogłębiona głębszą analizą, a nie na zasadzie wyliczeń bez wskazania  
możliwości jej sfinansowania. Zwrócił uwagę, że inne zasady obowiązują w prywatnych 
spółkach inne w jednostkach samorządowych. Zaznaczył, że wykonanej przez nas analizy
wynika, że koszt samego doposażenia spółki w niezbędny sprzęt do obsługi samego 
transportu odpadów do miejsca utylizacji  nie uwzględniający bazy będzie stanowił kwotę
około 5.000.000,00zł. Ponadto zaciągnięty przez gminę kredyt byłby spłacany z 
wypracowanego przez spółkę zysku i nie przyniesie żadnych korzyści dla mieszkańca, 
ponieważ wypracowany zysk nie będzie oszczędnością w gospodarce śmieciowej tylko 
będzie pokryciem kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia. 
Natomiast jeśli ma to być spółka to powinna być na zasadzie prawa handlowego, która  
powinna uczestniczyć również w przetargach organizowanych w innych gminach by móc 
zarabiać. Dzisiaj nie wiemy czy nowo powstała spółka będzie w stanie konkurować z 
innymi podmiotami. 

Radny Janusz Soluch zwrócił uwagę, że koszty stworzenia samej bazy i jej utrzymania są 
bardzo wysokie. Uważa, że wniosek powinien zostać ponownie przeanalizowany dopiero 
po rozstrzygnięciu przetargu. 

Radny J. Batóg przyznał, że temat powinien być dokładnie przeanalizowany po 
ogłoszeniu wyników przetargu gdy na system śmieciowy należy patrzeć całościowo nie 
można patrzeć tylko w jakiś fragmencie. Zwrócił uwagę, że jako gmina jesteśmy o tyle w 
trudnej sytuacji, że ze względu na  sprzeciw społeczeństwa nie udało się utworzyć 
własnego wysypiska śmieci  dodatkowo nie mamy w pobliżu spalarni śmieci przez, co 
ponosimy wysokie koszty związane z ich dowozem spalarni. Ponadto nie mamy miejsca 
przeładunkowego więc propozycja utworzenia zakłady  nie rozwiąże problemu, ponieważ



własnym transportem nie dowieziemy odpadów do odbiorcy celem dalszego ich 
zagospodarowania.  

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  uważa, że wniosek powinien zostać ponownie 
przeanalizowany po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu. 

Burmistrz J. Zakrzewski uważa, że nie należy sugerować się tylko ceną uzyskaną w 
przetargu gdyż na zmniejszenie ceny wpływ mają dwa czynniki tj. zmniejszona ilość 
produkowanych śmieci na jednego mieszkańca i rzetelnie wypełniane deklaracje.

Ad. 10. 
Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony   Środowiska. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Handlu,  Usług  i  Ochrony  Środowiska  Marcin  Wojtysek  o  godz.  11:00  zamknął
posiedzenie.  
 

       Przewodniczący:  M. Wojtysek                      
      Protokołowała:     M. Wrona 



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  22.12.2020r.

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


