
Kłobuck, dnia 15.06.2021 r.

RM.0012.1.32.2021

Protokół Nr 32/2021
z posiedzenia 

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

w dniu 15.06.2021 r.

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr 31 z posiedzenia komisji w dniu 12.05.2021 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 uchylenia uchwał Rady Miejskiej  
w Kłobucku. 

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

5. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
251/XXVII/2020  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  29  grudnia  2020  r.  w  sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2031 Gminy Kłobuck. 

6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Policji.

8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego
zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.  

9. Wypracowanie  opinii  do  raportu  o  stanie  Gminy  Kłobuck  za  rok  2020  oraz  projektu
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.

10. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
13. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr

251/XXVII/2020  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  29  grudnia  2020  r  w  sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck.

14. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  
Nr  349/XXXVI/2013  Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  25  listopada  2013  roku  w
sprawie  zarządzenia  poboru  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku
leśnego  
w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 
(z późn. zm.).

15. Informacja dotycząca stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji  
w roku 2021.

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

Ad.1.



Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji M. Wojtysek o godz. 11:00 w trybie on-line na platformie ZOOM
otworzył  posiedzenie  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Handlu,  Usług i  Ochrony Środowiska.
Powitał  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu  Komisji.  Oświadczył,  iż  aktualnie  w
posiedzeniu  uczestniczy 10 członków,  co  stanowi  kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Komisja przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 31 z posiedzenia komisji w dniu 12.05.2021 r.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 31 z posiedzenia Komisji w dniu 12.05.2021 r.

Ad.3.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady 
Miejskiej w Kłobucku.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski zreferował w/w projekt uchwały.

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały   w  sprawie  uchylenia
uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad.4.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na
rok 2021.

Komisja jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmian w planie
budżetu na rok 2021.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad.5.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej  w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2031 Gminy
Kłobuck. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr  251/XXVII/2020  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  29  grudnia  2020  r.  w  sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2031 Gminy Kłobuck.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad.6.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków
finansowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku.



Komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania
środków finansowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad.7.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków
finansowych dla Policji.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków
finansowych dla Policji.
Za  głosowało  9  radnych,  głosów  przeciw i  wstrzymujących  nie  było,  jedna  osoba  nie
głosowała. 
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad. 8. 
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  od  Powiatu
Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  
od Powiatu Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad. 9. 
Wypracowanie  opinii  do  raportu  o  stanie  Gminy  Kłobuck  za  rok  2020  
oraz  projektu  uchwały  w sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Kłobucka  wotum
zaufania.

Sekretarz Gminy Kłobuck S. Piątkowska  zreferował w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, kto przygotował raport. 

Sekretarz Gminy Kłobuck S. Piątkowska  poinformowała, że raport sporządzili pracownicy
urzędu. Informacje do raportu przygotowywali kierownicy wydziałów i jednostek.

Radny M. Cieśla zapytał, czy w raporcie jest informacja dotycząca liczby obcokrajowców
zamieszkujących, zameldowanych i pracujących w Gminie Kłobuck. 

Sekretarz  Gminy  Kłobuck  S.  Piątkowska  poinformowała,  że  w  raporcie  nie  ma  takich
danych.  Dodała,  że  w Gminie  Kłobuck  mieszka  64  obywateli  ukraińskich  i  2  obywateli
Republiki  Chińskiej.  Nadmieniła,  iż  nie  jest  prowadzona  statystyka  dotycząca  liczby
obcokrajowców pracujących w Gminie Kłobuck. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, czy porównując raport do lat wcześniejszych
są widoczne znaczące zmiany zachodzące w Gminie Kłobuck. 

Sekretarz  Gminy Kłobuck S.  Piątkowska  poinformowała,  że widoczny jest  spadek liczby
mieszkańców  w  gminie.  Dodała,  że  pomimo  spadku  liczby  mieszkańców  widoczna  jest
rosnąca liczba śmieci.



Radny J.  Batóg przytoczył  statystyki  dotyczące demografii  ujęte w omawianym raporcie.
Zaznaczył,  iż  porównując dane z  lat  ubiegłych widać znaczny spadek mieszkańców. Jego
zdaniem  jest  to  niepokojąca  sytuacja.  Następnie  odniósł  się  do  gospodarki  śmieciowej  
i zauważalnego wzrostu śmieci produkowanych przez mieszkańców.  

Radna E. Kotkowska zapytała czy w związku z debatą nad raportem odbyło się spotkanie  
z mieszkańcami gminy. Czy mieszkańcy mogli wyrazić swoje wnioski i spostrzeżenia w tym
temacie.

Sekretarz Gminy Kłobuck S. Piątkowska  poinformowała, gdzie został umieszczony raport
oraz o ustawowej formie debaty nad raportem. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  pozytywnie podsumował działania Burmistrza i jego
pracowników za 2020 r.

Radna E. Kotkowska poinformowała, że docenia zaangażowanie Burmistrza w życie gminy,
jednak jej  zdaniem Burmistrz  pomija realizacje  działań radnych,  którzy nie  są w Koalicji
Samorządowej. Podała przykład ul. Powstańców Śląskich oraz starej część miasta. Uważa, że
ZDiGK  jak  i  kierownicy  oraz  pracownicy  bardzo  dobrze  wykonują  swoje  działania. W
związku  z  ogromem  pracy  w  ZDiGK,  jej  zdaniem  część  zadań  wykonywanych  przez
pracowników jednostki mogłaby zostać zlecona innym podmiotom np. podmiotom ekonomii
społecznej. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował,  że stara się sprawiedliwie podejmować
decyzje  dotyczące  działań  w  poszczególnych  dzielnicach  gminy.  Jego  zdaniem  jest
zachowywany balans i proporcje w działaniach. Zaznaczył, iż przygotowywany jest przetarg
dotyczący ul. Powstańców Śląskich. Co do ul. Mickiewicza, poinformował, że w związku  
z nieotrzymaniem  dofinansowana z „Tarczy antykryzysowej” działanie nie doszło do skutku,
a  gminy  nie  stać  na  sfinansowanie  w/w  zadania  w  całości.  Poinformował,  że  o  milion
dwieście  zł  rok  do  roku  gmina  ma  mniejszy  dochód  z  tytułu  podatku  dochodowego.
Podkreślił,  
iż  w kwestii  zlecania pracy w ZDiGK innym podmiotom, poprosił  o wzięcie  pod uwagę
sprawy finansowej w tym względzie.  Zaznaczył,  że znacznie taniej  i  efektywniej jest  gdy
zadania  
w ZDiGK realizowane są przez zatrudnionych w jednostce pracowników oraz przez sprzęt,
który jednostka posiada. Podkreślił, iż dopiero w przypadku braku odpowiedniego sprzętu  
i możliwości technicznych zadania zlecane są podmiotom zewnętrznym. 

Radny J. Batóg odniósł się do problemu dróg w gminie i ich napraw. Pozytywnie ocenił pracę
Burmistrza i pracowników w działaniach.

Radny T. Wałęga poinformował, iż zgadza się z radną E. Kotkowską w kwestii tego, iż dużo
inwestycji idzie kluczem politycznym. Nadmienił, że jego zdaniem, o tym czy gmina idzie  
w dobrym kierunku świadczy ilość mieszkańców. Zaznaczył, iż należy zadbać o to, aby osoby
z gmin ościennych sprowadzały się do Gminy Kłobuck.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski  poinformował,  że problem demografii  jest  problemem
ogólnopolskim. Zaznaczył, iż spadek liczby mieszkańców w gminie spowodowany jest przez
znaczną  ilość  zgonów  w  stosunku  do  ilości  urodzeń.  Dodał,  że  w  wyniku  starzenia  się
społeczeństwa  ilość  zgonów  do  ilości  urodzeń  przez  dłuższy  czas  oscylować  będzie  na



minusie. Nadmienił, iż wpływ na spadek mieszkańców w gminie spowodował również brexit.
Zaznaczył, że trudno jest oceniać kondycję gminy tylko przez pryzmat ilości mieszkańców.
Jego zdaniem dopiero po tym roku zobaczymy jaki jest stan poszczególnych gmin, jakie będą
konstrukcje budżetów na rok 2022 i możliwości finansowe środków własnych, które gmina
będzie  mogła  zainwestować.  W  kwestii  decyzji  politycznych,  dotyczących  inwestycji
poinformował,  że jest  to niesprawiedliwy zarzut,  ponieważ są inwestycje nie dedykowane
nikomu,  a  służą wszystkim mieszkańcom np.  OSiR. Podkreślił,  iż  stara  się sprawiedliwie
podejmować działania i dzielić środki.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Raport o Stanie Gminy Kłobuck za 2020 r. 
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie udzielenia  Burmistrzowi
Kłobucka wotum zaufania. 
Za głosowało 9 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad. 10.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
Skarbnik K. Trzepizur zreferował w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  zapytał, co oprócz dochodów w ramach PIT, według
Skarbnik miało największy wpływ na to, że dochody w 2020 r. były mniejsze w porównaniu
do dochodów za 2019 r.  Jak na przestrzeni ostatnich lat  kształtował się wpływ w ramach
udziału PIT.

Skarbnik K. Trzepizur poinformowała, że znaczny spadek dochodów dotyczących podatków
od  środków  transportowych,  najmu  i  dzierżawy  czy  opłaty  targowej  spowodowany  był
ograniczeniami  covidowymi.  Zaznaczyła,  że  wpływ  w  ramach  udziału  PIT  rok  do  roku
utrzymywał się na podobnym poziomie lub wzrastał. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, ze porównując wpływy z PIT w roku 2019
do roku 2020, to w roku 2019 były one większe o milion zł niż w 2018.  Porównując stan 
od  roku  2018  i  stan  na  dziś,  biorąc  pod  uwagę,  że  tendencja  wzrostowa  powinna  się
utrzymywać, proporcjonalnie powinien nastąpić wzrost przynajmniej o pięćset tyś zł, a jest
spadek o milion dwieście  zł.  W związku z  tym strata  wynosi  około milion siedemset  zł.
Dodał,  iż z uwagi,  na wzrost płacy minimalnej,  we wpływach z PIT powinno się odczuć
wzrost, a jest strata. Zaznaczył, że strata się kumuluje i wprost rok do roku wynosi milion
dwieście  zł,  
a prognozowana, która fizycznie powinna wpłynąć powinna oscylować w granicach prawie
dwóch mil. zł.  

Radny M. Cieśla zapytał, czy opłata targowa była dofinansowana z Państwa.

Skarbnik K. Trzepizur poinformowała, że dopiero w tym roku jest rekompensata.

Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Za głosowało 8 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.



Ad. 11.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poprosił o pozytywna opinię.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
Za głosowało 9 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad. 12.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na
rok 2021.

Skarbnik K. Trzepizur zreferował w/w projekt uchwały.

Radny  M.  Cieśla odniósł  się  do  pkt  7,  zapytał  na  co  konkretnie  zostaną  przeznaczone
pieniądze z  tego zadania.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski  poinformował,  że  otrzymano  dotację  na  utworzenie
punktu  konsultacyjno-informacyjnego  programu  czyste  powietrze.  Dotacja  może  być
przeznaczona wyłącznie na wyposażenie bądź na sfinansowanie części etatu, który ten punkt
będzie obsługiwał. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, na kiedy planowane jest sfinalizowanie zakupu
pojazdu dla straży pożarnej.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski  poinformował,  że  nie  ma  możliwości  zakupu  w/w
pojazdu w br., ponieważ komendant wojewódzki zadeklarował dofinansowanie tego zadania 
w przyszłym roku. Odniósł się do wprowadzonych zmian w budżecie. Wyjaśnił  konstrukcję
budżetu. Poinformował, iż aby uniknąć sytuacji związanej z mostem w Kamyku, w trybie
pilnym nakazano zrobienie remontu mostu łączącego Borowiankę z Kopcem. Koszt remontu
mostu wyniesie 300 000 zł.   Dodał, że w następnej kolejności remontowany będzie most  
w Rybnej. Poinformował, że z uwagi na brak szans na wprowadzenie dofinansowania bloków
żywieniowych  w  SP  1  i  w  SP  2  podjęto  decyzję  aby  w  100%  ze  środków  własnych
sfinansować modernizację bloku żywieniowego w SP Nr 3 w Kłobucku.  Koszt zadania jest
oszacowany na kwotę 100 000 zł. 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy budowa boiska wielofunkcyjnego w Łobodnie z funduszu
inwestycji lokalnych to tylko zmiana w nazewnictwie czy planowane były środki z funduszu
inwestycji lokalnych, a przerzucamy na budżet. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski  poinformował, że nazewnictwo zostało z uwagi na to,  
że  był  wniosek  z funduszu  inwestycji  lokalnych.  Gmina  nie  otrzymała  pieniędzy,  więc
złożony  został  wniosek  do  Ministerstwa  Sportu.  Dodał,  że dofinansowanie  z  budżetu
Ministerstwa Sportu może wynieść 1/3 kwoty, którą gmina mogłaby otrzymać z   funduszu
inwestycji lokalnych.



Radna  E.  Kotkowska  oznajmiła,  że  w  związku  z  przedstawionymi  przez  Burmistrza
informacjami,  zmienia  się  struktura  budżetu.  Nadmieniła,  iż  pomimo  uzasadnienia  ma
wątpliwości odnośnie remontu mostu w Borowiance. Jej zdaniem mostów do remontu jest
sporo, choćby most na ul. Kasztanowej.

Radny J. Kulej poinformował, że most na ul. Kasztanowej jest konstrukcji okularowej i nie
wymaga remontu. 

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  
na rok 2021.
Za głosowało 9 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad. 13.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr  251/XXVII/2020 Rady Miejskiej  w Kłobucku z  dnia  29 grudnia 2020 r.  
w  sprawie   przyjęcia  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2021  -  2031
Gminy Kłobuck.

Skarbnik K. Trzepizur zreferował w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr  251/XXVII/2020  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  29  grudnia  2020  r  w  sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad. 14.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  
Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie  zarządzenia  poboru  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  
i podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).

Skarbnik K. Trzepizur zreferował w/w projekt uchwały.

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  zmiany  Uchwały  
Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie
zarządzenia  poboru  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  w
drodze  inkasa od osób fizycznych,  określenia  inkasentów i  wynagrodzenia  za inkaso (z
późn. zm.).
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad. 15.
Informacja  dotycząca  stopnia  realizacji  zadań  inwestycyjnych  przyjętych  
do realizacji w roku 2021.



Informacja została przyjęta do wiadomości.
Informacja załączona pod protokołem.

Ad. 16.
Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony
Środowiska. 

Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia,  Przewodniczący Komisji  Budżetu,  Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 12:40 zamknął  posiedzenie.  

Przewodniczący: Marcin Wojtysek                              

Protokołowała:  Magdalena Kuczera



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług

i  Ochrony  Środowisk 
odbytej  w  dniu  15.06.2021r.

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


