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RM. 0012.1. 029. 2021   

               Protokół Nr 29/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
odbytego 

w dniu 02.02.2021r.

        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 28 z posiedzenia komisji w dniu22.12.2020
        Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.  

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok
       2021.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
      nr 251/XXVII/2020w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2028  - 
      2031 Gminy Kłobuck.
  5.  Opracowanie planu pracy na rok 2021  
  6.  Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.
  7.  Sprawy różne.
  8.  Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony
      Środowiska. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia komisji. 

 Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu Nr 28 z posiedzenia komisji w dniu 22.12.2020 r.
 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 28 z posiedzenia komisji w dniu 22.12.2020

        



Ad. 3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że proponowane zmiany w załączniku nr 1 dotyczą 
zwiększenia planu dochodów o kwotę 132.851,00zł. z przeznaczeniem dla ZDiGK na 
zatrudnienie  pracowników w ramach robót publicznych i stażu. 
 W zakresie załącznika Nr 2 proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków 
o kwotę 1.003.926,19 zł. z przeznaczeniem na:
-  zapłatę zadań inwestycyjnych, których płatności w części lub całości nie zostały 
wykonane z przyczyn obiektywnych ( nie zostały zafakturowane) kwota 871.075,19 zł. 
-  na wynagrodzenia pracowników  zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażu 
dla ZDiGK kwota 132.851,00zł.  
Załącznik Nr 3 zawiera  częściowe rozliczenie budżetu roku 2020 w zakresie 
wprowadzenia do planu przychodów roku 2021:
- pozostałych środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 169.108,70 zł z 
przeznaczeniem dla inwestycji zaplanowanych z tego funduszu w roku 2020, 
- wprowadzenia wolnej kwoty 701.966,49 zł wolnych środków z roku 2020 – inwestycji 
które nie zostały zaplanowane w 2020r. 
W załączniku Nr 4 zaproponowany został deficyt budżetowy po zmianie 
Natomiast załączone do projektu uchwały załączniki  od Nr 5 do Nr 8 zawierają 
wyspecyfikowane plany związane ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki 
wynikającym z odrębnych ustaw i dotyczą;
- wpływów z tytułu ochrony środowiska, 
- gospodarki odpadami,
- wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,  
- środki pozostające z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/za głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było /.

Ad.  4.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr 251/XXVII/2020w 
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2028 - 2031 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że szczegółowy opis zmian w zakresie zadań 
wieloletnich przedstawiony został w załączniku Nr 2 .

Radna E. Kotkowska poprosiła o więcej informacji odnośnie przetargu dla zadania 
„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Kłobucku”

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że zaproponowana w uchwale kwota dotyczy 
zwiększenia istniejącego limitu środków do poziomu ceny ofert z najniższa ceną. W 
przypadku kiedy oferta najniższa po sprawdzeniu będzie spełniała wszystkie kryteria 



będzie można dokonać wyboru oferty. Natomiast w sytuacji kiedy zostanie ona odrzucona
kolejna oferta jest o ponad 300.000,00zł wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie a 
kolejna trzecia z ofert z najniższych  jest wyższa o ponad 500.000,00zł. Problem polega na 
tym, że druga z ofert ma krótszy okres gwarancyjny, co w punktacji stawia ją na dalszym 
miejscu. Do przetargu zostało zgłoszonych 13 ofert najwyższa oferta opiewała na kwotę 
około 9 mln. większość ofert oscylowała w granicach 7mln. Zwrócił uwagę, że w tym roku
nie zwiększamy kwoty kwota zostanie zwiększona w roku przyszłym.

Radny T. Wałęga zapytał, czy rozważana jest możliwość unieważnienia przetargu w 
sytuacji gdyby najniższa oferta została odrzucona z przyczyn formalnych. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma przesłanek aby 
oferta nie spełniała kryteriów. Niemniej jednak w sytuacji gdyby oferta została odrzucona 
będzie zachodziła konieczność przeanalizowania możliwości unieważnienia przetargu. 

Radny T. Wałęga rozumie, że kryterium decydującym jest cena niemniej kryterium 
gwarancyjne jest dość ważne przy rozstrzygnięciu przetargu.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że 60% cena wartości kontraktu, a pozostały  
procent stanowią inne składniki. ( w tym przypadku okres gwarancji )

Kierownik Wydziału IR P. Chaliński uzupełnił, że zakres cenowy złożonych ofert jest 
bardzo płaski. W przypadku analizy wyliczenia średniej ceny z 13 ofert najdroższa oferta 
jest o 14% droższa od średniej a najtańsza oferta o 10% tańsza, więc rozstrzał cenowy w 
naszej opinii jest nie duży i możemy mówić o poziomie cen odzwierciedlających aktualny 
rynek.

Radna E. Kotkowska zapytał, czy firma z najniższa ofertą została sprawdzona pod 
względem rzetelności.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jednym z kryteriów jest doświadczenie w tego 
rodzaju budowlach. Prowadzona inwestycja na terenie OSiR z przyczyn niezależnych od 
firm nie została jeszcze zakończona i odebrana. 

Kierownik Wydziału IR P. Chaliński odpowiedział, że do udziału tym postępowaniu 
przetargowym musiały być spełnione dwa warunki tj.
1.  Wykonawca musiał wybudować już taki obiekt, który zawierałby wszystkie branże
     czyli kubatura, energetyka, oświetlenie a wartość tych robót nie mogła być mniejsza niż
     3mln. zł
2.  Wykonawca musiał mieć zatrudnionych branżystów mogących kierować robotami.  
W tym przypadku zostały złożone wstępne oświadczenie. Postępowanie zostało 
przeprowadzone w trybie odwróconym gdyż dopiero po opublikowaniu rankingu 
wykonawca będący na pierwszym miejscu w rankingu  zostaje wezwany do złożenia 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dopiero 



wówczas będzie istniała możliwość sprawdzenia czy wykonanwca spełnia nasze 
wymagania. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, w jakim terminie zostało zaplanowane 
zakończenie prac na terenie OSiR. 

Kierownik Wydziału IR P. Chaliński odpowiedział, że termin na usunięcie wad został 
wyznaczony na 30.04.2021 rok

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

Ad.  5.
Opracowanie planu pracy na rok 2021  

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek przedstawił plan pracy komisji na rok 2021

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na 2021 rok 

Ad.  6.  
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za
rok 2020. 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.  7.
Sprawy różne.

Radny J. Kulej zapytał, czy wpłynął już projekt na połączenie drogowe na ul. Sienkiewicza
z ul. Zakrzewską w Kłobucku 

Kierownik Wydziału IR P. Chaliński odpowiedział, że z informacji e-mailem. wynika, że 
przez wykonawcę zostały podjęte działania związane z aktualizacją mapy do celów 
projektowych, co oznacza że umowa zostanie sfinalizowana.  

Radny J. Soluch poprosił, o informacje z otwartego przetargu na odbiór śmieci 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że zaproponowany podział postępowania nie 
przyniosł oczekiwanego efektu, gdyż z czterech części tylko przy dwóch pojawiły się dwie
oferty. Ceny są nieznacznie niższe od obowiązujących cen obecnie. Na dzień dzisiejszy po 
analizie składowych została podjęta decyzja o unieważnieniu części na PSZOK. Natomiast
co do pozostałych sektorów nie została jeszcze podjęta decyzja. Z uwagi, że nie wiemy na 



ile poważne są zapewnienia kontrahenta skoro w jednej z gmin wygrywając przetarg nie 
przystąpił do podpisania umowy. 

Kierownik Wydziału IR P. Chaliński uzupełnił, że temat gospodarki śmieciowej jest 
tematem trudnym i każda podjęta decyzja będzie szeroko komentowana. 

Ad.  8.  
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 

Uwaga: Zgodnie  z  § 45  ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga
przyjęcia  na   najbliższym  posiedzeniu.



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  02.02.2021r.

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


