
Projekt                                                                                                     Kłobuck, dnia 16.03.2021 r.

RM.0012.1.30.2021

Protokół Nr 30/2021
z posiedzenia 

Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
odbytego 

w dniu 16.03.2021 r.

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 29 z posiedzenia komisji w dniu 02.02.2021 r.

/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/2020

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck.
5. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  pomocy  finansowej  dla  Powiatu

Kłobuckiego.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020

z  dnia  29  grudnia  2020  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

7. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  oraz  zwrotu  opłaty
pobranej  za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.

8. Analiza  zaległości  podatkowych  wobec  gminy,  wpływ  udzielonych  ulg  i  umorzeń
na dochody gminy. Informacja dotycząca zastosowania zwolnień i odroczeń podatkowych
w Gminie Kłobuck.

9. Informacja na temat postępu prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych
zaplanowanych na rok 2021.

10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  Handlu,  Usług  i  Ochrony

Środowiska. 

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

Przewodniczący  Komisji  M.  Wojtysek o  godz.  10:00  w  trybie  on-line  na  platformie  ZOOM
otworzył  posiedzenie  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Handlu,  Usług  i  Ochrony  Środowiska.
Oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 9 członków, co stanowi kworum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji. Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Komisja przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 



Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 29 z posiedzenia komisji w dniu 02.02.2021 r.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 29 z posiedzenia Komisji w dniu 02.02.2021 r.

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

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny M. Woźniak poprosił o uszczegółowienie  informacji odnośnie: 
– działu Transport kwota 287 300 zł,
– działu Administracja publiczna zakup usług pozostałych kwota 50 000 zł,
– programów  finansowanych  z  udziałem  środków  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w  dziale

Oświata i wychowanie kwota 178 785 zł.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że kwota 287 300 zł w całości przeznaczona
będzie na naprawę uszkodzeń na drogach po sezonie zimowym. W odniesieniu do kwoty 50 000 zł
wyjaśnił, iż kwota zostaje przeznaczona na dostosowania stron internetowych, tak by były w pełni
użyteczne dla osób niepełnosprawnych, niewidomych i osób starszych. W kwestii kwoty 178 785 zł
poinformował,  że  są  to  środki  z  ubiegłego  roku,  które  gmina  nie  wykorzystała  w  całości  na
realizacje programu pn. „Nowa jakość w Edukacji” oraz „Szkoła Eksperymentu”. Nie zmienia się
zakres prac ani wielkość dotacji.

Radny  M.  Woźniak zapytał  o  wpływ  z  podatku  nieruchomości  wykazany w planie  dochodów
w kwocie 100 000 zł. Czy tyle jest tych wpłat, że można było zwiększyć wpływy czy rozbiegły się
szacunki?

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że w ciągu roku co jakiś czas będą dokonywane
takie  zmiany.  Jest  to  kwestia  ściągalności,  dochodów które  nie  były ujęte,  a  są  ponadplanowe
w danym miesiącu.  Zaznaczył,  iż śledząc wszystkie  zmiany,  widzimy,  ze gmina posiada środki
pozostałe  z  ubiegłego  roku  w kwocie  około  6  000  000  zł.  Gmina  zmniejsza  kredyt  o  prawie
4 000 000 zł z wolnych środków. Co jest efektem działań podjętych w ciągu poprzedniego roku.
Zaznaczył,  iż  gmina  może  zejść  z  kredytu  i  jednocześnie  realizować  wszystkie  zadania
zaplanowane  w  tegorocznym  budżecie.  Wyjaśnił,  że  obsługa  długu  publicznego,  który  jest
zaciągnięty zmniejszyła się o 35 000 zł.  W skutek czego gmina będzie mniej płacić za kredyt,
którego nie będzie zaciągać albo spłaci kredyt, który zaciągnęła. To pokazuje, że chcąc realizować
wszystkie  zadania  i  plany zmniejszamy planowane  zadłużenie  gminy o  znaczną  kwotę  prawie
4 000 000 zł. 

Radna E. Kotkowska poprosiła o wyjaśnienie powodu przesunięcia środków Niwy Skrzeszów na
rok bieżący,  skoro środki  były przeznaczone do wydatkowania w 2020 r.  W zakresie  zał.  nr  7
poprosiła  o  więcej  informacji  odnośnie  planu  limitów  środków  finansowych  do dyspozycji
jednostek (podział środków na sołectwa i osiedla oraz zasady zwiększania limitu w danym roku,
dlaczego część sołectw otrzymuje zwiększenie z niewykorzystanych środków, a niektóre sołectwa
są pominięte).

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski  poinformował,  że  w  limitach  sołectw
i osiedli zostały wpisane  również kwoty, które nie zostały wykorzystane z lat poprzednich. Fundusz
sołecki  jest  roczny.  Prawdopodobnie  z  racji  terminu  projekt  dla  Niwy  Skrzeszów  nie  został
zrealizowany w ubiegłym roku. Nie udało się zmienić funduszu sołeckiego, a środki pozostały. 



Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego I. Wośtak wyjaśniła, że niektóre sołectwa mają fundusz
sołecki i środki sołeckie, które przeszły z lat ubiegłych jako niewykorzystane środki finansowe.
Zgodnie  z  uchwałą,  niewykorzystane  środki  sołeckie  przechodzą  na  następny  rok,  natomiast
fundusz sołecki musi być wykorzystany w danym roku. Niewykorzystany fundusz sołecki wraca do
budżetu, a nie do poszczególnych sołectw. Również niewykorzystany limit środków finansowych
osiedla  powiększa limit środków na następny rok budżetowy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej J. Soluch wyjaśnił, iż przeprowadzone do końca września zebranie
wiejskie, może podjąć uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego. Wówczas jest naliczany fundusz
sołecki. Jeżeli sołectwo w danym roku nie uchwali funduszu sołeckiego to ma środki sołeckie, które
przechodzą  na  następny  rok.  Jeżeli  fundusz  sołecki,  przeznaczony  na  zebraniu  wiejskim  na
inwestycję nie zostanie wykorzystany do końca roku wówczas środki z funduszu wracaj do budżetu
gminy.  Ustawa  mówi,  że  obowiązkiem  sołtysa  jest  dopilnowanie  wykorzystania  funduszu
sołeckiego. 

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

Ad.4.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  251/XXVII/2020
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała przedmiotowy projekt uchwały.

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

Ad.5.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski zreferował przedmiotowy projekt uchwały.

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

Ad.6.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020 z dnia
29  grudnia  2020  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  J.  Krakowian
zreferował przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  M.  Wojtysek  zapytał  jakie  działania  poprzedzają  przeprowadzenie
wywiadu i wydanie opinii przez psychologa.

Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  J.  Krakowian
poinformował,  że GKRPA występuje o przygotowanie wywiadu środowiskowego zawierającego
opinię psychiatry i psychologa, gdy po trzykrotnym wezwaniu, osoba nadużywająca alkohol,  nie
zgłasza się na posiedzenie Komisji. Po zebraniu kompletu dokumentów GKRPA przekazuje sprawę
do sądu.



Radna  E.  Kotkowska  zapytała  czy  wywiadów  środowiskowych  nie  mogliby  przeprowadzać
pracownicy GOPS.

Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  J.  Krakowian
wyjaśnił, iż GOPS nie może przeprowadzać takich wywiadów. 

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

Ad.7.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  oraz  zwrotu  opłaty  pobranej
za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia
w miejscu sprzedaży w roku 2021.

Sekretarz S. Piątkowska   zreferowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 
Za głosowało 8 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było.

Ad.8.
Analiza  zaległości  podatkowych  wobec  gminy,  wpływ  udzielonych  ulg  i  umorzeń  na  dochody
gminy. Informacja dotycząca zastosowania zwolnień i odroczeń podatkowych w gminie Kłobuck.

Skarbnik K. Trzepizur omówiła przedmiotową analizę.

Przewodniczący  Komisji  M.  Wojtysek zapytał  o  wskaźnik  ściągalności,  z  czego  wynika
niedoszacowanie procentowe podatku od nieruchomości. 

Skarbnik K. Trzepizur poinformowała, iż są to zaległości z lat wcześniejszych. Z roku na rok rośnie
zadłużenie osób, które nie spłacają zaległości. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Wojtysek zapytał,  czy  są  prowadzone  postępowania  wobec
zadłużonych podatników.

Skarbnik K. Trzepizur,  poinformowała,  iż  są prowadzone egzekucje m.  in.:  tytuły egzekucyjne
składane w Urzędzie Skarbowym oraz zabezpieczenia w postaci wpisu na hipotekę.

Przewodniczący Komisji  M. Wojtysek zapytał,  z jakich powodów mieszkańcy składają wniosek
o umorzenie zaległości i  kto je rozpatruje.

Skarbnik K. Trzepizur odpowiedziała, iż głównym powodem jest trudna sytuacja finansowa, brak
pracy, choroba. Nadmieniła, że wnioski o umorzenia zaległości rozpatruje Burmistrz.

Komisja przyjęła Analizę.

Ad.9.
Informacja  na  temat  postępu  prac  przygotowawczych  do  realizacji  zadań  inwestycyjnych
zaplanowanych na rok 2021.

Radny T. Wałęga zapytał, o prowadzone obecnie prace, celem których jest usunięcia wad na boisku
piłkarskim OSiR w Kłobucku.



Kierownik  Wydziału  IR  P.  Chaliński  poinformował,  że  rozpoczęła  się  areacja  całego  boiska.
Następnie będzie wykonane piaskowanie nawierzchni. Dodał, że prace są wykonywane na tyle, na
ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Komisja przyjęła Informację.

Ad.10.
Sprawy różne. 

Radny M. Cieśla – zapytał, kiedy na Zakrzewie ruszą prace związane z naprawą dróg po zimie.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski  poinformował,  że  prace  dotyczące  napraw  dróg
w gminie już się rozpoczęły i trwają etapowo. 

Radna E.  Kotkowska  zapytała,  kiedy zostaną  podjęte  działania  związane  z  przebudową  drogi
Powstańców Śląskich.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że zadanie jest zaplanowane w budżecie. Będzie
przygotowany przetarg na to działania i w okresie letnim zadanie będzie realizowane. 

Radna E. Kotkowska poprosiła o utwardzenie części drogi za krzyżem na Niwie Skrzeszów.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że skrzyżowanie zostanie poprawione.

Radny J. Kulej zapytał czy projekt chodnik na ul. Korczaka będzie trwał całościowo, a etapowanie
będzie tylko na wykonawstwo. Poprosił o ujęcie w projekcie zejście z chodnika do bloków.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski  poinformował,  że  projekt  chodnik  na  ul.  Korczaka  będzie
realizowany  całościowo,  natomiast  w  projekcie  przetargu  będzie  uwzględnione  aby  kosztorys
przewidywał etapowanie tego zadania. Nadmienił, iż na etapie przygotowania SIWZ Wydział IR
będzie się konsultować z radnym w sprawie projektu.

Radny J. Kulej zapytał, czy wpłynął dokument odnośnie ul. Sienkiewicza.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że wpłynęło pismo z Orange. 

Radny  T.  Wałęga zapytał,  jaka  firma  została  wybrana  na  usługę  nadzoru  inwestorskiego
i wykonawcę robót budowlanych odnośnie budowy sali gimnastycznej w SP Nr 1 w Kłobucku..

Kierownik  Wydziału  IR  P.  Chaliński poinformował,  że  usługę  nadzoru  inwestorskiego  będzie
wykonywała firma „Komax” z Kłobucka, natomiast roboty budowlane będzie wykonywała firma
Mar-Bud z Częstochowy.

Ad. 11. 
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. 11:10 zamknął posiedzenie.  

Przewodniczący:  M. Wojtysek                  
Protokołowała: M. Kuczera


