
                                                                                                                 Kłobuck dn. 20.07.2021 r.

RM.0012.1.033.2021

  

 Protokół Nr 33/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego

w dniu 20.07.2021 r.

        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 32 z posiedzenia komisji w dniu 15.06.2021 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 Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie
            przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
        5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od
            nieruchomości w ramach program pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji
             na terenie Gminy Kłobuck.
        6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od
            nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc
           pracy.

  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony
      Środowiska.



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

Komisja przyjęła porządek posiedzenia komisji.

Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 32 z posiedzenia komisji w dniu 15.06.2021r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 32 z posiedzenia komisji w dniu 15.06.2021

             

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

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała projekt uchwały.
     

Radny M. Woźniak poruszył następujące kwestie:
- zapytał o kwotę wykazaną w kosztorysie na  przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców
   Śląskich,
- poprosił o więcej informacji odnośnie zaplanowanej modernizacji ulic,
- zapytał, czy dla OSP Biała została przyznana dotacja na  modernizację dachu.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że szacowany koszt kosztorysowy przebudowy 
drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich to kwota 1.0950.000,00 zł. Najniższa wartość w 
przetargu to kwota 425.000,00 zł. W kwestii modernizacji ulic odpowiedział, że z uwagi na
zmianę systemu księgowania, zadania dotyczące poprawy jakości dróg (poprzez zalanie 
frezem, czy skropienie) będą księgowane jako inwestycje, a nie jako wydatki bieżące.  
Dlatego też zadania zostały wpisane w budżet jako wartości wynikający z wyliczeń  
kosztów na poszczególne zadania.  

Skarbnik K. Trzepizur odpowiedziała, że OSP Biała wnioskowała o dotację na zakup 
sprzętu i umundurowania. Z KSRG otrzymała dotację w kwocie 9.000,00 zł  z 
przeznaczeniem na cele remontowe strażnicy, a  WFOŚiGW na zakup sprzętu i 
umundurowania.

Radna E. Kotkowska zwróciła uwagę, że kwota 491.000,00 zł przeznaczona na remont  ul. 
Powstańców Śląskich jest zbyt niską na wykonanie gruntownego remontu 700 m odcinka 
drogi. Uważa, że każda ulica może być inaczej modernizowana wobec czego domniema, 
że modernizacja większości wskazanych ulic polegać będzie na zasypaniu istniejących 
dziur czy drobnej naprawy nawierzchni asfaltowej.  Ma nadzieję, że końcowy  odcinek ul. 
Kasztanowej zostanie zalany asfaltem.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że nie można mówić, że kwota została zaniżona 
ponieważ cztery firmy uczestniczące w przetargu oscylowały kwotą około 500.000,00 zł. W
kwocie 491.000,00 zł przeznaczonej na modernizację ul. Powstańców Śląskich została 



zaplanowana wymiana podbudowy, wymiana krawężników oraz wymiana nawierzchni 
asfaltowej.   

Radny J. Soluch zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji
/za głosowało 9 radnych/  Batóg Józef, Borowiecka Idziak Angelika, Cieśla Mirosław,
Kulej Jerzy, Praski Tadeusz, Soluch Janusz, Wałęga Tomasz, Wojtysek Marcin, Woźniak 
Mateusz

      1 osoba wstrzymała się od głosu  Kotkowska Ewelina
Głosów przeciwnych nie było.

      Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/za głosowało 8 radnych / Batóg Józef, Borowiecka Idziak Angelika, Cieśla Mirosław, Kulej
Jerzy, Praski Tadeusz, Soluch Janusz, Wojtysek Marcin, Woźniak Mateusz
2 osoby wstrzymały się od głosu  Kotkowska Ewelina, Wałęga Tomasz,
Głosów przeciwnych nie było.
 

      Ad.4.
      Wypracowanie opinii do projektu uchw  ały w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady
      Miejskiej w Kłobucku  z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
       finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.

      Skarbnik K. Trzepizur zreferowała projekt uchwały.

      Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, o powód zwiększenia kwoty na zadaniu
      Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku.

      Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że  z uwagi na znaczący wzrost cen, zwłaszcza
      stali zachodziła konieczność aktualizacji kosztorysu do wykazania realnej ceny
      przy składaniu wniosku o dofinansowanie przypadającego na dzień 31.07.2021 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
/za głosowało 8 radnych/ Batóg Józef, Borowiecka Idziak Angelika, Cieśla Mirosław, Kulej 
Jerzy, Praski Tadeusz, Soluch Janusz, Wojtysek Marcin, Woźniak Mateusz

      2 osoby wstrzymały się od głosu  Kotkowska Ewelina, Wałęga Tomasz
      Głosów przeciwnych nie było.

       Ad.5.
      Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od
      nieruchomości w ramach program pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji na
      terenie Gminy Kłobuck  w wersji II .
      

Skarbnik K. Trzepizur poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. 



UE. L. z 2013r. Nr 352, str. 1, zm.: Dz. U. UE. L. z 2020r. Nr 2015, str.3.) oraz z 
wygaśnięciem terminu ważności Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z
dnia 30 września 2014 r. z późn. zm. z dniem 30 czerwca 2021 r. przygotowany został 
projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu
pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck. Uchwała 
jest kontynuacją poprzedniej stanowi program pomocy de minimis i wprowadza 
zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków lub ich części, związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Projekt przedmiotowej uchwały w dniu 
27.05.2021 r. został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
celem oceny poprawności i przejrzystości zasad udzielenia pomocy de minimis. W dniu 
29.06.2021 r. Prezes UOKiK poinformował, iż nie zgłasza zastrzeżeń do przedmiotowego 
projektu uchwały. Podjęcie w/w uchwały może stanowić skuteczny instrument do 
pobudzenia przedsiębiorczości, przyciągnięcia inwestorów oraz stworzenia 
preferencyjnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie Gminy Kłobuck.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

      /za głosowało 10 radnych  Batóg Józef, Borowiecka Idział Angelika, Cieśla Mirosław,
      Kotkowska Ewelina, Kulej Jerzy, Praski Tadeusz, Soluch Janusz, Wałęga Tomasz, Wojtysek
      Marcin, Woźniak Mateusz.
      Głosów wstrzymujących się nie było.

Głosów przeciwnych nie było.

      Ad.6.
      Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia   od podatku od nieruchomości w
       ramach programu  pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

      Skarbnik K. Trzepizur poinformowała, że niniejszy projekt uchwały na tworzenie nowych
      miejsc pracy jest kontynuacją poprzedniej uchwały i wprowadza zwolnienia od podatku
      od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części zajętych na
      prowadzenie działalności gospodarczej. Ze zwolnienia z podatku może skorzystać
      przedsiębiorca, który utworzy co najmniej 1 nowe miejsce pracy i utrzyma zwiększony
      stan zatrudnienia przez co najmniej 3 lata. Dodatkowo został dodany nowy zapis
      dotyczący wynagrodzenia pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy. Osoby
      nowo zatrudnione otrzymywałyby wynagrodzenie wynoszące przynajmniej 200 %
      minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku –
      aktualnie 5.600,00 zł.   

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
      /za głosowało 10 radnych/ Batóg Józef, Borowiecka Idziak Angelika, Cieśla Mirosław,
       Kotkowska Ewelina, Kulej Jerzy, Praski Tadeusz, Soluch Janusz, Wałęga Tomasz, Wojtysek
      Marcin, Woźniak Mateusz.
      Głosów wstrzymujących się nie było.

Głosów przeciwnych nie było



Ad.7.
Sprawy różne.
Nie zgłoszono

Ad.8.
Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów 
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Marcin Wojtysek o godz. 10:10 zamknął  
posiedzenie.  
 

       Przewodniczący:  M. Wojtysek                      
      Protokołowała:    M. Wrona



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  20.07.2021r.

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


