
 

Protokół   Nr 7/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów, 

Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska 

odbytego  w  dniu   20.05.2015r. 

 
 

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 

       Proponowany  porządek posiedzenia komisji: 

 

      1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie  protokołu Nr  6/2015  z  dnia  21.04.2015r.   

    /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 

    Kłobuck  w BIP w.w.w.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty 

    protokołów   z   Sesji   i   Komisji Rady Miejskiej – VII kadencja 2014-2018.    

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

     rok  2015.     

4. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu dla 

     ochotniczej straży pożarnej. 

5. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie  zmiany  uchwały Nr 10/IV/2014 

    Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 

6. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie 

    alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

    Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

7. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

    ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

    nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

    obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

    Gminy Kłobuck. 

8. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 

    Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015 r. w sprawie  przyjęcia Programu  dla 

    rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla  rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

      9. Sprawy różne 

    

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – otworzył  posiedzenie  Komisji  Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska . Powitał  wszystkich  przybyłych  na  komisję. 

Przedstawił proponowany porządek obrad komisji. 

 

Powitał  przybyłych  na  posiedzenie  Komisji   gości   Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  Pana Andrzeja 

Babczyński  oraz Wiceprezesa  ds. technicznych  Pana Zbigniewa Cierpiała . 



Burmistrz zaproponował zmianę porządku obrad komisji poprzez wprowadzenie 

dodatkowego punktu: Przedstawienie sytuacji ekonomicznej  i finansowej  oraz planów 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. na najbliższy 

okres.  

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – zaproponował  nowy porządek posiedzenia komisji z 

uwzględnieniem dodatkowego punktu. 

 

Porządek po zmianach jest następujący: 
 

      1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie  protokołu Nr  6/2015  z  dnia  21.04.2015r.   

    /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 

    Kłobuck  w BIP w.w.w.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty 

    protokołów   z   Sesji   i   Komisji Rady Miejskiej – VII kadencja 2014-2018.    

3. Przedstawienie sytuacji ekonomicznej  i finansowej  oraz planów Przedsiębiorstwa 

    Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. na najbliższy okres.  

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

     rok  2015.     

5. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu dla 

     ochotniczej straży pożarnej. 

6. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie  zmiany  uchwały Nr 10/IV/2014 

    Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 

7. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie 

    alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

    Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

8. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

    ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

    nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

    obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

    Gminy Kłobuck. 

9. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 

    Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015 r. w sprawie  przyjęcia Programu  dla 

    rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla  rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

      10. Sprawy różne 

 

Za przyjęciem porządku – głosowało 11 osób,  przeciwna – 1 osoba,  wstrzymała się – 1 osoba 
 

 

 

Ad.2   

Przyjęcie  protokołu Nr  6/2015  z  dnia  21.04.2015r.   
 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – poinformował, że projekt protokołu został 

umieszczony   na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego   Kłobuck  w BIP 



w.w.w.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty   protokołów   z   Sesji   i   

Komisji Rady  Miejskiej – VII kadencja 2014-2018.    
 

Radny A.Tokarz – wskazał w protokole błąd literowy w wyrazie  "wyłanczany", winno 

być "wyłączany". 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej komisji . Zgłoszony  błąd  zostanie   

w protokole  poprawiony. 
 

 

 

Ad.3  

Przedstawienie  sytuacji ekonomicznej  i finansowej  oraz planów Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. na najbliższy okres.  
 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – Przedsiębiorstwo 

Wodociągów  i Kanalizacji  istnieje od 1928 roku .Ograniczył się do ostatniego okresu tj. od 

powstania Związku Komunalnego, który powstał w 19 91 roku i zgodną wolą 10 gmin 

został powołany do życia. 

PWiK w tamtym okresie działało w formie przedsiębiorstwa państwowego,  gdzie 

organem założycielskim był Wojewoda. Po utworzeniu Związku Wojewoda przekazał 

PWiK  decyzją do Związku Komunalnego, które było właścicielem i nadal do dnia 

dzisiejszego jest, tylko w innej forme. W związku z wejściem w życie  przepisów 

nakazujących przekształcenie przedsiębiorstw państwowych w spółki, w roku 1997 

właściciel czyli Związek Komunalny przekształcił Przedsiębiorstwo w Spółkę Akcyjną, 

gdzie objął 100% akcji tego Przesiębiorstwa. Tak to funkcjonuje do dzisiaj, że zgodnie z 

kodeksem  spółek handlowych, Przedsiębiorstwo w oparciu o ten kodeks działa od 1997 

roku , rejestracja nastąpiła w grudniu 1997 roku. 100% akcji jest własnością Związku 

Komunalnego, nie  ma rozdrobnienia na poszczególne gminy, co pozwala na 

podejmowanie decyzji  kolegialnie dotyczącej całej  gospodarki  wodno-ściekowej, bo to ze 

statutu  wynika, że  Związek Komunalny zajmuje się od spraw rozwoju, poprzez 

eksploatację  systemów wodno-kanalizacyjnych,  czyli zaopatrzenia w wodę na terenie 

całego Związku. 

Tyle  jeśli chodzi o formę  własnościową  i  podstawę funkcjonowania  Spółki. Spółka 

oczywiście  zgodnie ze swoim statutem, posiada 3 osobowy Zarząd oraz 6 osobową Radę 

Nadzorczą, która prowadzi stały nadzór nad Spółką. Walnym Zgromadzeniem Spółki jest 

Zarząd Związku Komunalnego. 

Jeżeli chodzi o sytuację finansową Spółki, to w całym okresie jej istnienia, jest bardzo 

stabilna, ponieważ Przedsiębiorstwo nie jest nastawione na zysk, osiąga   ten zysk tylko 

gwarantujący  jej funkcjonowanie  osiągając go na minimalnym poziomie, który w 

zasadzie zapewnia rozbudowę urządzeń wodociągowych.  Zgodnie z ustaleniami  z 

właścicielem, Przedsiębiorstwo do roku 2002  przejęło na siebie obowiązek rozbudowy 

urządzeń  wodociągowych. Całe 100% zysku netto , po dokonaniu  odpisów kodeksowych 

w wysokości 10% na fundusz zapasowy przeznaczany jest  na  rozwój, czyli na budowę 

urzadzeń  wodociągowych. Ten zysk różnie się  waha  w zależności od  ilości sprzedanych 



usług . Usługami podstawowymi to jest sprzedaż wody i odprowadzanie  i oczyszczanie 

ścieków. Zysk  waha się od 2.500.000 netto do 1.300.00 netto za ubiegły rok. Przy czym 

kalkulowany jest , jeżeli chodzi o  wodę  na poziomie  1 -1,5%, w zakresie ścieków zysk 

jest kalkulowany w planach rocznych na poziomie  0,5%. 

O stabilności funkcjonowania Spółki,  świadczy chociażby to, że w ostatnich 11 latach , 

dziesięciokrotnie Przedsiębiorstwo uzyskało tytuł  Gazeli Biznesu, gdzie niezależna 

Kancelaria Prawna  bada  sytuację finansową firmy . Te firmy, które wykazują stały rozwój 

i osiąganie zysku, są nagradzane  tytułem Gazeli Biznesu. Jest to tytuł prestiżowy na skalę 

kraju. W ostatnich 11 latach, za tą stabilność  Przedsiębiorstwo uzyskało dziesięciokrotnie 

tytuł Gazeli Biznesu.  

 

Radny A.Tokarz – jest zaskoczony zaproszeniem prezesów, bo  do tak ważnego 

spotkaniamiał prawo przygotować się, więc powinien być poinformowany dużo 

wcześniej. Uważa, że radni nie powinni  być zaskakiwani w ten sposób. 

Nie będzie zadawał pytań, ponieważ nie jest przygotowany. 

 

Radna D.Kasprzyk -  tam gdzie mieszka przy ul. Wspólnej w Kłobucku, jest bardzo 

awaryjny wodociąg , budowany w okresie 1976r. - 1978r.  

Zapytała, jak to zrobić  i  do kogo  się zwrócić, czy bezpośrednio do PWiK czy też poprzez 

gminę o przełożenie tego wodociągu. Uważa, że   awaryjność jest tam bardzo duża. W tej 

chwili nie ma tam jeszcze zrobionej drogi i dobrze byłoby  pomyśleć  o jego  przełożeniu.  

  

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – uważa, że wystarczy, że 

Radna to teraz  zgłosiła, formy kontaktu z PWiK są przeróżne.  Przedsiębiorstwo dokonuje 

oczywiście co roku wymiany najbardziej awaryjnych przewodów. Taki materiał  w czasie  

poprzedniej kadencji  w 2012r. był przekazywany radnym . Może byłoby  wskazane , żeby 

przygotować podobny materiał, uaktualniony. 

Dokonują przede wszystkim kwalifikacji technicznej.   

Jeśli chodzi o ul.Wspólną w Kłobucku oczywiście przeprowadzona zostanie analiza tego i 

jeśli są przewody, które wykazują awaryjność  i jeżeli się to potwierdzi, co radna mówi, to 

oczywiście ujęte zostanie w planach  i dokonają opracowania dokumentacji technicznej na 

przełożenie. Szczególnie te rzeczy są analizowane zawsze przed dokonywaniem napraw 

czy nakładek drogowych, modernizacji pasów drogowych. Zawsze dokonywana jest 

analiza, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, że na przewód awaryjny jest nakładana 

nowa nawierzchnia bitumiczna, a potem dochodzi do konieczności jej rozkopywania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mają  szczegółowy kontakt , każdego  roku wysyłają  pisma zarówno  do gmin, jak  i do 

zarządów powiatów, do dróg wojewódzkich, krajowych  w celu koordynacji działań w 

zakresie wymiany przewodów wodociągowych czy ich modernizacji  z  uwagi  na  ich 

awaryjność. Przed każdą  robotą drogową, dokonują również  sprawdzenia  skuteczności 

działania wszystkich urządzeń zaporowych tzn. zasów podłączeniowych i zasów 

sieciowych.Jeżeli przewód nie jest awaryjny, dokonują wymian  tej armatury.  

Obiecał, że przyjrzą się tej sprawie . 

  

Radna D.Kasprzyk – dodatkowo istnieje dokumentacja na kanalizację sanitarną, której ma 



nadzieję doczekają się mieszkańcy.  

 

Radny M.Woźniak – również jest średnio przygotowany do takiego spotkania. Natomiast 

nasuwa mu się jedno pytanie związane z  nie tak dawnymi podwyżkami cen  wody i 

ścieków. Mówi się, że można było zaoszczędzić, a nie podwyższać ceny. W związku z tym 

zapytał, jak wygląda zatrudnienie w Spółce , ile jest pracowników terenowych, 

biurowych, jakie są ich wynagrodzenia, ile wynosi średnia  pensja pracowników, jaka jest 

średnia pensja członków Zarządu, Prezesów i czy na tych sumach nie możnaby 

zaoszczędzić. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński –  Posiada dane  

benchmarkingowe , bo Przedsiębiorstwo uczestniczy w tych badaniach  w zakresie  

branży wodociągowej w kraju  i może przytoczyć, jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych. W 

firmie jest zatrudnionych w tej chwili 540 osób i mimo tego, że przybyło kilkaset 

kilometrów sieci wodociągowych , 160 pompowni, kilkaset kilometrów sieci  

kanalizacyjnej. Zatrudnienie w PWiK jest na niezmienionym poziomie jak w 1997 roku. 

Cały czas są analizowane wszystkie sprawy związane z podniesieniem efektywności 

ekonomicznej. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych na 1 km sieci,  najlepiej   obrazuje   

między innymi  efektywność  wykorzystania  sieci. W zakresie  sieci  wodociągowej  na 1 

pracownika przypada w Przeds. Wodociągów i Kanalizacji  Okręgu  Częstochowskiego 

14,48 km sieci wodociągowej, gdzie średnia w kraju  do Przedsiębiorstw wynosi  6,14 km, 

czyli ponad 100% ten wskaźnik jest lepszy.  

W zakresie efektywności obsługi  sieci kanalizacyjnej, wygląda to jeszcze lepiej, bo średnia 

w kraju jest 7,94 km na 1 pracownika , a w PWiK , jest to 17,26  - są to dane za 2013r. 

Między innymi dlatego przystępują do badania w ramach tych danych 

benchmarkingowych, żeby porównać i przyjrzeć się dlaczego w Przedsiębiorstwie  np. 

pewne wskaźniki są wyższe, niż  gdzie  indziej w celu podnoszenia przez  cały czas tej 

efektywności działania. Na bieżąco te rzeczy są analizowane. To co było kiedyś opłacalne , 

bo nie było innej  alternatywy, kiedy posiadali jeszcze swoją stację remontu i diagnostyki 

wodomierzy, dzisiaj się okazuje, że taniej jest kupić wodomierz i zezłomować go  po 5 

latach, niż poddawać go remontom. Stąd też między innymi  takie  rezerwy w zakresie, że 

przyjmują 160 w tym czasie pompowni  oraz przybyło  ok. 800 km sieci wodociągowej   i 

600 km sieci kanalizacyjnej, a zatrudnienie  na niezmienionym poziomie. Można 

powiedzieć, że wtedy były przerosty, natomiast dzisiaj gwarantuje, że przerostów 

zatrudnienia w PWiK  w żadnej komórce nie ma , wręcz przeciwnie kierownicy danych 

komórek organizacyjnych naciskają cały czas  na  Zarząd, żeby zwiększyć zatrudnienie w 

pewnych obszarach. Z ostatniego czasu może powiedzieć, że również w tym roku zmienili 

sposób funkcjonowania w zakresie obsługi sieci. Pogotowie, które działało  w  systemie  

3 zmianowym,  działa w tej chwili w systemie  2 zmianowym , co również  przyniosło 

oszczędności. Pozwoliło na to , że jedną brygadę obsługi sieci wodociągowej zmniejszono 

w bieżącym roku.  

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia – średnia w Spółce  jest  na poziomie  4.700 zł brutto  na  

1 zatrudnionego. 

 



Radny M.Woźniak – poprosił  o  informację, jaka  jest  średnia  na  stanowiskach 

pracowników terenowych i  stanowiskach kierowniczych  i  nadzorczych. Poprosił o dane 

na piśmie  dla  całej Rady. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński–  kierownicy  zarabiają  ok. 

7.000 zł brutto.  

Jeśli chodzi o Zarząd, to jako Prezes zarabia  5 średnich  krajowych, natomiast  zastępcy 

mają 4,5 średnich krajowych. 

 

Radny A.Sękiewicz – jakie  są plusy dla gminy należącej do Związku. Słyszy również 

opinie nt. wystąpienia ze Związku. Zapytała, jakie by za tym szły konsekwencje dla 

gminy. Ponadto zapytał  jako Przewodniczący Osiedla Nr 4  w kwestii dot. ulicy Spokojnej 

w Kłobucku, gdzie są dwa bloki mieszkalne. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – temat  ul.Spokojnej  ciągnie  

się już  od przeszło roku. Sytuacja  wygląda  w ten  sposób, że  PWiK przejmując 

gospodarkę wodno-ściekową  w Kłobucku, przejęło pewien  określony majątek.W trakcie  

eksploatacji  dokonano ujawnienia instalacji kanalizacyjnej, która nie była w zarządzie  

byłego Zakładu Gospodarki  Komunalnej, wybudowanej  jak można się domyślać  jakimś  

sposobem bez dokumentacji  ( nie ma na to śladów) z  naruszeniem zasad procesu  

budowlanego, bo   są tam położone rury na ukos przez byłe szambo i  z  kiepskiego 

materiału. Stąd problem, że dochodzi  tam do częstych zatorów. Ponieważ ta  instalacja nie  

jest PWiK  z racji  tego, że ktoś wykonał  podłączenia do  systemu  kanalizacyjnego  i  

jeszcze  nie  ponosił  opłat  za odprowadzanie  ścieków, po ujawnieniu  zaczęli  obciążać  te 

dwa bloki za  odprowadzane ścieki. Instalacja pozostała , nie została  odcięta  i do dnia 

dzisiejszego jest w jakimś  sensie w utrzymaniu  właścicieli  danych  posesji. Wychodząc   

naprzeciw, bo   problem   jest,  ci ludzie  w  międzyczasie  wykupili te  budynki, chociaż  

może nie wiedzieli  jaki   jest   stan techniczny   i  prawny  tej   instalacji,  w  uzgodnieniu  z  

gminą, PWiK  podjęło  się , że wybuduje  od istniejącej sieci będącej na jego majątku, sieć 

do wysokości działki poseji, na której   zlokalizowane  są  te  budynki. Sprawa  jest  o tyle 

trudna, że  instalacja  będąca własnością  mieszkańców, została  zabudowana  garażami  i  

nie  ma  do   niej   dostępu. 

Potwierdzeniem  elastyczności  Przedsiębiorstwa  dla   załatwiania  problemów 

samorządowychjest decyzja,  że  PWiK  wesprze  tych   mieszkańców  (zgodnie   z   

uzgodnieniami) dokonają zakupu tych wadliwych rur na terenie posesji, natomiast 

Przedsiębiorstwo udostępni  sprzęt  i  dokonają  poprawy na tym odcinku, już  na  samej 

działce, żeby ten temat załatwić. Jest  to  przykład rozwiązywania tych  problemów, do  

których PWiK  nie  jest absolutnie zobowiązane, a ponieważ ustawa o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę jasno mówi, co Przedsiębiorstwo może  budować . Nie może w 

formie darowizny dokonywać , kosztem  innych odbiorców,  budowy ekstra  jakiejś  

instalacji,  do której Przedsiębiorstwo nie jest  zobowiązane, bo to wszystko  ma wpływ 

również na ekonomię. 

 

 



Jeżeli chodzi o   pytanie jakie  są plusy dla gminy należącej do Związku. 

Mieszkańcy powinni sami odczuwać pewien  komfort.    

P. Prezes zobowiązał  się  do uaktualnienia danych na dzień dzisiejszy i przekazania  na 

ręce  Burmistrza  materiałów dla wszystkich radnych. 

Na wniosek gminy , PWiK Okręgu Częstochowskiego przejęło gospodarkę wodno-

ściekową na terenie całej Gminy Kłobuck . 

W  opracowaniu , które zostanie   dostarczone zostało  opisane   jak to wtedy wyglądało. 

Stwierdził, iż podobnie to wygląda na terenie gmin, które same prowadzą gospodarkę 

wodno-ściekową, tylko że  tam  nie  ma  tego  nadzoru. Porównywanie  wodociągów 

częstochowskich   do  systemów gminnych, to jest porównywanie  dwóch różnych rzeczy, 

ponieważ tam się nie prowadzi właściwego nadzoru przede wszystkim nad jakością 

wody.U nas badania  wykonywane są poprzez akredytowane Laboratorium, w samym 

Kłobucku ok.6.000 badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody. Ten nadzór jest 

stale prowadzony  zarówno przez Przedsiębiorstwo w zakresie monitoringu  

przeglądowego, jaki  i kontrolnego. Jest to wszystko pod nadzorem Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Zresztą w ramach całego Związku, PWiK posiada Laboratorium, 

które posiada 60 akredytowanych  metod  badania wody i ścieków, wręcz  świadczone są 

usługi na zewnątrz, stąd straty, które są ponoszone na pewnych formach działalności , za 

ubiegły rok osiągnęli stratę rzędu ponad 1.000.000 zł na działalności kanalizacyjnej, ale ta  

strata została pokryta przychodami  z  innych  rzeczy, choćby świadczenie usług w 

zakresie laboratorium, czyszczenia kanalizacji czy usuwania  awarii. Istnieje taka 

możliwość. Osiągają również zyski z dzierżawy majątku, który  został przez Związek 

przekazany, między innymi kilka masztów  telefonii cyfrowej. 

Przychody  z  tego tytułu są również bardzo ważne, stąd mogą  pokrywać  pewne  straty  

z  tych form  działalności. Jeżeli chodzi o jakość obsługi  sieci, moment od czasu 

zakręcenia wody do czasu jej otwarcia, czyli braku pozbawienia wody, to  4 godziny. 

W innych systemach, czasami  wody nie ma nawet tydzień. O skuteczności działania  

świadczą liczne  nagrody, które PWiK uzyskuje. 

W bieżącym roku otrzymali   prestiżowy tytuł  w rankingu  najlepszych  przedsiębiorstw 

wodociągowych i kanalizacyjnych  w kraju przeprowadzonym przez  "Strefę Gospodarki" 

dodatek do "Gazety Kłobuckiej " – II miejsce .   

Od czasu  przekazania, PWiK  zainwestowało w system kłobucki  ponad  22.000.000 zł . 

Wybudowano budynek  administracyjny przy ul. Długosza. PWiK na wniosek gminy 

Kłobuck rozpoczęło działalność na jej terenie w  roku 1989 . 

Przejęto  do eksploatacji  następujące obiekty i urządzenia  wodociągowo-kanalizacyjne: 

-budynek pompowni wody (obudowa studni głębinowej), 

-zbiorniki wody uzdatnionej "Dębowa Góra" o łącznej pojemności 2000 m³  (2x1000m³), 

-oczyszczalnię ścieków, 

-sieć wodociągowo-kanalizacyjną. 

W skład ówczesnego ujęcia wody wchodziły: 

-dwie studnie głębinowe, 

-pompownia wody,  

-barakowóz, 

-dwa blaszane garaże, 



-wyposażenie sprzętowe – rowery. 

  

Ogromnym staraniem, gmina buduje  kanalizację do której się potem mieszkańcy nie 

podłączają. Jest to naruszenie obowiązujących przepisów ustawy o zachowaniu czystości i 

porządku w gminie, oraz z drugiej strony znacznie podniosłoby rentowność systemu. 

Problem ten nie występuje tylko w Kłobucku, ale  we wszystkich gminach. PWiK 

uczestniczyło w 3 programach z Narodowego Funduszu, gdzie za 10% wkładu, dany 

inwestor -właściciel posesji, może  się podłączyć do kanalizacji , 45% dostaje  

dotacji bezzwrotnej, 45% na poziomie pożyczki  poniżej tego co pieniądze w banku można 

mieć, czyli warunki są  bardzo korzystne. Do każdego właściciela posesji, PWiK wysyłało 

listy, było jakieś zainteresowanie. Dużo  było do tego III programu z miejscowości     

Kamyk, Biała , gdzie  zgłosiło się ok. 147 osób , a na koniec zostało 30 osób. Brak chętnych 

spowodował, że Narodowy Fundusz postawił warunek, że minimum 50 posesji.   Teraz 

PWiK wysyła do każdego właściciela ten który jest w obrębie systemu kanalizacyjnego, 

listy, bo 40% wody dostarczanej  nie wraca do  systemu kanalizacyjnego, a  ścieki, te które 

powinny być  ze zbiorników bezodpływowych  dowożone do stacji zlewnej,  tylko 8% z  

tego trafia. 

Jeden problem już został rozwiązany na ujęciu wody"Wierzchowisko", ale Gmina Kłobuck   

Kłobuck jest w perspektywie takiej, że ujęcie w ul.Długosza  w niedalekiej przyszłości 

przestanie działać z uwagi na zakończenie pracy tego otworu studziennego.  W Łobodnie, 

gdzie również wiele posesji się nie podłączyło mimo tej możliwości , dojdzie do 

konieczności budowy  stacji usuwania azotanów podobnej jak na Wierzchowisku,  koszt 

dla Łobodna tj. rząd  ok.13.000.000 zł, żeby wogóle  Gmina Kłobuck  miała  możliwość 

zaopatrzenia w wodę. Na razie  PWiK  podejmuje działania, które mają  na celu 

sterowanie   pracą studni tego ujęcia w taki  sposób, żeby nie szczerpywać tych azotanów, 

które z nieszczelnych zbiorników wylewane na pola koło studni  miały miejsce i nadal to 

następuje z  rejonu Łobodna jak również i  Kłobucka, bo ta fala azotanów przepływa od 

Kłobucka w kierunku ujęcia w Łobodnie. Nie jest pewny czy uda się to ujęcie uratować i 

nie trzeba będzie budować stacji uzdatniania za kwotę 13.000.000 zł. 

 

Radny A.Tokarz – mimo, że jest zaskoczony tym spotkaniem i nie  zdołał  się  należycie 

przygotować, to jednak zada kilka pytań. 

W strukturze samorządowej podmiotów, które zajmują się gospodarką wodno-

kanalizacyjną występują jakby trzy podmioty, a więc gmina – główny inwestor, Związek i 

PWiK. Zapytał, czy rozważana jest zmiana strategii, chodzi mu o likwidację Związku 

Komunalnego, tak żeby były bezpośrednie relacje między Gminą,  a PWiK bez udziału 

Związku. 

Druga rzecz to chciałby uzyskać  informację w jakich okolicznościach , w jaki sposób 

zakupiono  Zakład Elektroenergetyczny  ELSEN S.A. Czy to był bankrut, czy kupiono go z 

długami. Co z pracownikami ? 

Kolejna sprawa , to jaki PWiK płaci podatek naszej  gminie od infrastruktury.   

Czy jest on taki sam, jaki  uiszczają  innym gminom. 

Ponadto w jakie wysokości  otrzymują  wynagrodzenia  dyrektorzy w Związku  oraz 

pracownicy  niższego szczebla i  pracownicy fizyczni.  



 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – jeśli chodzi o likwidację 

Firmy ELSEN, to z tym pytaniem nie do niego, bo  jest tylko  pracownikiem Spółki 

powoływanym na  kadencję. Sprawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków to   

zadanie własne gminy, które można realizować w różny  sposób, to są decyzje tak 

naprawdę samorządów. Z uwagi na to, że egzystencją całego obszaru Związku jest 

zbiornik GZWP326 zbiornik podziemny, z którego woda jest czerpana do zaopatrzenia   

mieszkańców z rejonu Częstochowy. 

Nie ma tego zbiornika wogóle w rejonie Częstochowy, nie ma egzystencji dla życia dla 

mieszkańców, bo to jest jedyne źródło zaopatrzenia w wodę. Cały  rejon częstochowski jest 

bardzo ubogi  w wody powierzchniowe i praktyczne ich wykorzystanie do celów 

zaopatrzenia konsumpcyjnego w wodę, jest po prostu niemożliwe. Więc stąd na bazie tego 

co istniało  jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo w oparciu o specjalne ekspertyzy,   

gminy podjęły słuszną decyzję, że powołano Związek Komunalny, żeby zrobić wspólny 

wodociąg.  

Pytania w zakresie  formy własnościowej, to nie do Prezesa PWiK, tylko może bardziej do 

Pana Burmistrza, do Związku Komunalnego, który został utworzony. Różne były formy   

rozpatrywane, żeby powołać przedsiębiorstwo , które będzie spółką  gmin. Podczas   

dyskusji w ramach Związku Komunalnego uzgodniono, że lepiej będzie, żeby było to  na 

zasadzie wspólnego partnerskiego współdziałania, żeby Związek był 100% właścicielem 

akcji.   

Sprawy były omawiane w  poprzedniej kadencji, żeby transfer majątkowy, który ze 

względów podatkowych został zatrzymany,   był mieszany. Żeby właścicielem był 

Związek i  częściowo gminy w ramach realizacji urządzeń kanalizacyjnych, aby za akcje 

ten majątek wnosiły do Spółki, a akcje, które  w zamian by otrzymywały  i  przekazywały  

do Związku, aby zachować tą jednolitość  100% akcjonariatu Związku. 

Temat był dyskutowany, na chwilę obecną przerwano go, bo sprawa podatkowa  jest  w 

Sądzie. Interpretacja Izby Skarbowej, która była negatywna w zakresie opodatkowania 

wnoszenia tych akcji. Sąd uznał, że interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa  i  to 

otwiera sprawę do dalszego kierunku, żeby było tak jak poprzednio, żeby można   było  

poprzez Związek aportować ten majątek,  aby się nie dekapitalizował  w gminach. 

Majątek się w gminach starzeje, szczególnie majątek kanalizacyjny, który pracuje w 

trudnych warunkach, agresywnych, szczególnie   pompownie, pompy, które bardzo 

szybko ulegają  fizycznemu zużyciu. Również, żeby zwolnić gminy z inwestowania 

dalszego, żeby Spółka mogła utrzymywać i odtwarzać ten majątek. 

 

Odpowiedział na pytanie dot. zakupu firmy ELSEN. 

To jest jeden z przykładów wykorzystywania szans jakie na rynku się pojawiają. 

Przedsiębiorstwo od 24 lat boryka się z problemem spadku sprzedaży usług , od 24 lat 

coraz mniej tej wody dostarcza, część z tytułu charakteru firmy, jest kosztami stałymi. 

Ponieważ pojawiła się taka możliwość, dokonano zakupu  od Skarbu Państwa  Zakładu 

Elektroenergetycznego ELSEN, na którego działalność  składała się w dużej mierze w 

przeważającej części  energetycznej  (ELSEN był dostawcą energii  elektrycznej, cieplnej, 

gazowej, pary do wszystkich zakładów, które powstały na terenie  po byłej Hucie 



Częstochowa ). Firma ELSEN zajmowała się również gospodarką wodno-ściekową.   

PWiK nie wydaje na tą  firmę  żadnych środków, a po  spłacie pożyczki, jaką zaciągnięto 

wraz z Konsorcjantem Elektociepłownią Andrychów, która zakupiła całą cześć 

energetyczną  (PWiK jest tylko zainteresowane gospodarką wodno-ściekową), że w 

rachunku bieżącym zaciągnięto pożyczkę w wysokości 6.000.000 zł, z której tak naprawdę 

prawie że nie korzystają. Pieniądze przekazano na wkład akcyjny do Spółki  celowej, która 

dokonała zakupu ELSENU  w wysokości 1.500.000 zł  i  4.500.000 zł pożyczki 

podporządkowanej. Stale następuje spłata tej pożyczki, ok.1.000.000 zł co roku do Spółki 

wraca. 

Jeśli chodzi o pracowników, to prawie wszyscy zostali wchłonięci do Spółki w ramach  

odejść pracowników na emeryturę, jak również  zostali poprzesuwani do innych komórek 

organizacyjnych.  

Po spłacie pożyczki  zaciągniętej  wspólnie z Konsorcjantem (w tej chwili umowy 

dzierżawy są na poziomie  4.800.000 zł rocznie), te pieniądze jako dodatkowy zysk  już po 

4 letnim okresie, zostaną  w Spółce.   

Zakup Firmy ELSEN był bardzo dobrym posunięciem, bo bez wydawania złotówki i bez 

obciążeń mieszkańców zakupiono system, który przyniósł w ubiegłym roku , mimo 

spadku sprzedaży usług, wzrost w zakresie  sprzedaży wody  i odprowadzania  ścieków 

rzędu  15% .  

Jeżeli chodzi o podatki płacone do Gminy Kłobuck to uwzględnia się m.in.: 

-podatek od nieruchomości płacony do Gminy Kłobuck przez Związek Komunalny Gmin 

 ( w roku 2012 – 61.739,00 PLN, w 2013r. - 56.662,00 PLN, w 2014r. - 66.418,00 PLN) 

-podatek od nieruchomości płacony do Gminy Kłobuck przez Przedsiębiorstwo 

( w roku 2012 – 596.996,00 PLN, w 2013r. - 609.496,00 PLN, w 2014r. - 630.944,00 PLN) 

-amortyzację – dot. gminy Kłobuck ( w 2012r. - 1.476.043,62 PLN, w 2013r. -  1.517.550,32 

PLN, w 2014r. - 1.504.286,93 PLN), 

-zwrot kosztów opłat za  umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych (w 2012r. -  7.343,30 PLN,  w 2013r. - 8.923,08 PLN, w 2014r. - 9.611,58 

PLN). 

PWiK nalicza amortyzację zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o rachunkowości tj. 

uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. 

W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest to stawka 4,5%. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje  się  również od  pozostałych budowli  i urządzeń 

sfinansowanych przez Spółkę w ramach nakładów inwestycyjnych. 

W roku 2014 wynik działalności  Spółki w zakresie działalności kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Kłobuck zamknął się stratą w wysokości 1.195.959,05 PLN. 

Nie dotyczy to tylko Kłobucka, bo wszystkie te małe systemy są nierentowne , ale  w 

ramach solidaryzmu ekologicznego, który miał pomóc gminom w inwestowanie w 

infrastrukturę kanalizacyjną, bo w dużej mierze mieszkańcy Częstochowy mieli  już ten 

system, a systemy  gminne, to jest sprawa ostatnich kilku lat. Tak naprawdę, to kanalizacja 

była tylko na Osiedlu w Blachowni , w Hucie Starej  i  w Kłobucku  bez oczyszczalni.  

Zgodną wolą wszystkich gmin, jest świadoma  dopłata przez  mieszkańców Częstochowy 

do systemów kanalizacyjnych – za 2014r. tj. 2.712.606,00 PLN, za I kwartał 2015r. - 

270.276,00 PLN straty na tym systemie. 



Ponieważ Gmina Częstochowa wychodzi z założenia, że tylko 2% naliczanego podatku,   

składa się z tego składnika uśrednionego eksploatacyjnego plus  składnik podatkowy. Ten 

składnik podatkowy jest uzależniony między innymi od ilości ścieków. Więc Częstochowa  

stanowi  bazę i cena jaka tam jest wyliczona przy 2%   podatku  i  składnik eksploatacyjny 

plus w jakiej wysokości procentowo trzeba naliczyć ten składnik podatkowy, żeby ta część 

podatkowa  się zrównała z  Częstochową. Stąd we wszystkich gminach oprócz gminy 

Rędziny i Miedźno, które składnik podatkowy ustanawiają  na wysokości  "zero", jest 

niższa tam opłata, a w pozostałych gminach jest ta sama opłata, dzięki temu,  gdzie  te 

wskaźniki procentowe podatku od nieruchomości w zakresie urządzeń kanalizacyjnych są 

naliczane.  Bazą  tu jest cena w Częstochowie. 

Jeśli chodzi o pracowników ruchowych, którzy wraz  godzinami  nadliczbowymi  potrafią 

osiągnąć wynagrodzenie  rzędu 6.000 zł brutto , generalnie  średnia wynosi 4.700 zł brutto. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska –  zbliża się nieubłaganie  ostateczna  data 

skanalizowania całej gminy. Okazało się  kilka miesięcy temu, że nasza gmina  nie  będzie 

mogła skorzystać ze środków unijnych, szczególnie w tych krótkich odcinkach kanalizacji  

na obrzeżach miasta, również  w kilku  wsiach. 

Jak wcześniej Pan Prezes wspomniał,  PWiK może  również  budować   sieci wodno-

kanalizacyjne. Czy  ewentualnie  bierze się się pod uwagę , albo czy odbyły się może już 

jakieś rozmowy z Burmistrzem  o wybudowanie chociaż części  z tej sieci kanalizacyjnej,  

gdzie gmina tylko i wyłącznie z własnych środków będzie  mogła  ją  budować . 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – w zasadzie  temat  

zaopatrzenia w wodę  jest rozwiązany. PWiK inwestuje, buduje   sieci  wodociągowe  w  

oparciu o  wnioski mieszkańców. Z kanalizacją   sytuacja  jest  inna. Żeby nie  przenosić  

obciążeń  z jednej   gminy   na   drugą , gminy  wypracowały  i  wspólnie   zostało   

podpisane   porozumienie  w zakresie współdziałania gminy, Związek, PWiK, gdzie 

zostało zapisane, że  gminy będą to realizowały w zakresie gospodarki urządzeń  

kanalizacyjnych  we własnym zakresie . Tak to w zasadzie do dzisiaj  się odbywa. Różnie 

to gminy realizują. Gmina  Konopiska, już  prawie  skończyła kanalizowanie , oprócz 

jednej wsi. Są gminy, że zostały  skanalizowane  w  40%. Więc te obciążenia  są ponoszone  

bezpośrednio  przez gminy, tak to zostało wypracowane. Przy czym , od ubiegłego roku 

toczy się w ramach Związku  dyskusja, żeby może PWiK w jakimś  zakresie przejęło 

rozbudowę  kanalizacji.  

Jednak nie można teraz tak zrobić, że jedna gmina już wybudowała , a będzie  ponosiła 

koszty budowy w tych gminach, które  z tą kanalizacją  się  spóźniają. Stąd wypracowano 

model  E+P+I  tj. składnik inwestycyjny,  bo Przedsiębiorstwo na działalności 

kanalizacyjnej za ubiegły rok osiągnęło stratę, więc pytanie, skąd może pozyskać 

pieniądze na budowę.  Odpowiedź jest jednoznaczna, że pieniądze może pozyskać  z 

opłat za ścieki , co też jest kierunkiem trudnym do decyzji, bo Przedsiębiorstwo musi w 

jakiś sposób te środki pozyskać, a jeżeli nawet pozyska środki z pożyczek, to musi je 

potem w czasie rozłożyć w opłatach. Więc jest to ten trudny element, który jest do 

przeskoczenia w ramach realizacji  przez Przedsiębiortwo, który  ma  dużą zaletę, bo 

Przedsiębiorstwo z kolei może odliczać VAT z tych inwestycji, chociaż pojawiły się takie 



interpretacje  i  jest możliwość tego obejścia, że gminy również  podjęły się tego  i odliczają 

ten VAT, czyli jakby te reguły dot. potanienia tej inwestycji są również możliwe w ramach 

realizacji przez gminę. 

Na ostatnim seminarium Związku, w którym uczestniczą   wszyscy przedstawiciele  jest 

dyskusja  jak dalej realizować kanalizację, jak sięgnąć po środki z nowego rozdania 2015-

2020. Są  różne zdania gmin. Jedne nadal chcą  zdecydowanie realizować, inne  się wahają. 

Jest to temat otwarty  i tak naprawdę  niezwykle trudny z  uwagi  na  przełożenie na 

opłaty później za ścieki, które dla budżetów domowych wcale nie są małe. 

 

Radny J.Batóg – przypomniał, że w poprzedniej kadencji  zorganizowana była wycieczka 

dla Radnych  do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Mieli okazję zobaczyć 

wszystko co na terenie Przedsiębiorstwa było  udostępnione,  wszystkie pomieszczenia, 

oglądali sprzęt, laboratorium .Później był wyjazd do  Wierzchowiska, gdzie oglądano 

ujęcie wody, stację uzdatniania wody   itp. 

Osobiście odniósł bardzo pozytywne wrażenie, że jest to dobrze zorganizowane. 

Przedsiębiorstwo  wyposażone jest w dobry sprzęt, zautomatyzowane , jest  informacja o 

działalności poszczególnych ujęć wody, oczyszczalni, przepompowni .  

Współpracuje od kilkunastu lat  z kierownictwem Oddziału w Kłobucku, którą   ocenia 

bardzo wysoko,  również pracowników. Jest wyposażony w odpowiedni sprzęt, 

pracownicy starają  się   usuwać awarie  na bieżąco . Przerw ani przestojów nie ma. 

Oczywiście podatki  od budowli związanych z wodociągami, gmina nalicza 2%, ale od 

budowli związanych ze ściekami na 2015r. obniżono do 0,24% Obniżono po to, aby ceny 

ścieków nie wzrastały. 

Wszystkim nam bardzo zależy, aby    ceny  za wodę i ścieki w naszej gminie nie rosły, bo 

społeczeństwo nie jest zamożne, nie ma tu specjalnie  dużego przemysłu. 

Ma prośbę, żeby Przedsiębiorstwo  starało się  zdobywać środki  z różnych źródeł, żeby 

pokryć koszty, aby   tak działać,   żeby  ceny były na przyzwoitym poziomie i aby ich nie 

podnosić  w górę. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński  – przypomniał, że jak jest 

możliwość  to opłaty  nie są  podnoszone, np. w 2014r. ceny nie podniesiono i udało się ten  

zysk  wypracować na poziomie 1.300.000 PNL , co jest   przyzwoitym wynikiem, który 

pozwoli te najpilniejsze sprawy zrealizować . 

Zakup ELSENU  też w niedługim czasie  (4 lata)   wróci  dodatkowo, który też na pewno 

zdecydowanie wpłynie pozytywnie na relacje finansowe  PWiK. 

Przypomniał, że  w 2014 roku  nie podniesiono   opłat  za wodę. Stało się tak dlatego, że 

udało się wynegocjować 11% obniżkę energii elektrycznej  u Konsorcjanta 

Elektrociepłowni Andrychów, która najkorzystniejszą  ofertę  przedstawiła. Niestety, za 

rok  ceny wróciły do poziomu roku 2013, więc to był powód, że musieli dokonać zmian 

opłat, przy czym  przypomniał 0,03 zł na 1 m³  to dla rodziny tj. miesięcznie  0,20 zł. 

Można powiedzieć, że rok nie jest łatwy, bo zarówno na wodzie jak i na kanalizacji jest 

strata. Dużym obciążeniem  są   ogromne roboty modernizacyjne   realizowane w ramach  

oczyszczalni ścieków, gdzie ten wzrost był 13%  w zakresie ponoszonych kosztów na 

oczyszczanie  ścieków w Częstochowie. Przedsiębiorstwo podniosło  o  niecałe 7% ,  czyli 



zminimalizowano tą podwyżkę,  ale też oczyszczalnia musi spełniać wymogi i to zadanie 

inwestycyjne na szeroką skalę  z wykorzystaniem środków europejskich jest  realizowane. 

 

Radny M.Wojtysek – ponieważ padło wiele szczegółowych informacji dla wielu osób i 

przeciętnego obywatela  za dużo to nie mówi. W związku z tym zadał podstawowe 

pytanie , jak wytłumaczyć mieszkańcom gminy,  że mieszkańcy gminy, która jest   w 

Związku płacą  większe opłaty za wodę i ścieki, niż ci mieszkańcy gmin, które nie są w 

Związku.  

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – uważa, że sprawa jest bardzo 

prosta. Analizowano tą sytuację , np. w Krzepicach jest taniej, bo gmina dotuje działalność 

kanalizacyjną.  

 

Radna D.Kasprzyk – zapytała odnośnie przepompowni  w ul.Witosa. Pracownicy PWiK 

obsługują tą przepompownię, bo jest niewydolna .   

Gmina ma zamiar zainwestować w budowę kanalizacji  sanitarnej w ul.Wspólnej, 

Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o  inwentaryzację  ścieków. 

Zapytała czy nie warto  byłoby  się  pochylić  nad  gruntowną  przebudową  tej 

przepompowni, tak żeby była wydolna. Ponadto koszty, które  Przedsiębiorstwo  ponosi 

przez  tyle  lat  przy  obsłudze  tej  przepompowni na pewno są dość wysokie. Jeśli 

przychodzi pora deszczowa , to ścieki  wywożone są  beczkowozem, a  fizycznie  powinny 

być  tłoczone  do oczyszczalni. Ponadto blokują ulicę  ciężkim sprzętem, która i tak jest 

dość wąska. Czyli praktycznie ta kanalizacja na Smugach  jakby  wogóle nie działała.   

Poprosiła o rozpatrzenie tej sprawy, bo dzieje się tak od bardzo wielu lat. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński– temat jest trudny. 

Dobudowano drugą pośrednią pompownię, żeby złagodzić te uciążliwości. Przy czym jak 

są deszcze , to rzeczywiście  ten system jest niewydolny, bo on nie został zaprojektowany  

na przyjmowanie takich ilości deszczówki. Przedsiębiorstwo zakupiło do Kłobucka 

urządzenia do zadymiania, żeby wychwytywać te dzikie podłączenia.  

Zachodzi też pytanie, czyja ta pompownia jest. Są tu sprawy własnościowe niezałatwione. 

Jeżeli zostanie wypracowane w ramach Związku, że ta pompownia będzie własnością 

PWiK, to będą mieli podstawę do inwestowania . W tej chwili obiekt jest dzierżawiony. 

Są to tematy  trudne do załatwienia. Związek ma  tu problemy, choćby z transferem 

majątkowym, bo  pompownia na ul. Witosa nie jest ich własnością i nie będą  inwestować 

w obcy środek trwały, tym bardziej, że tak naprawdę pompownia wymaga  wybudowania 

od nowa. 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – zapytał czy są czynione starania w tym kierunku, 

żeby ją przejąć. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – w tej chwili oczekują na 

wyrok Sądu, który umożliwi jak gdyby powrócenie do pierwotnej koncepcji dokonania 

transferu majątkowego przez Związek  bez opodatkowania do Spółki. Inaczej jest gmina 



traktowana i Związek , który również jest jednostką samorządu terytorialnego. Gmina jest 

zwolniona z podatków, a Związek Komunalny jest zwolniony w momencie przejmowania 

od gminy, a  w momencie przekazywania do Spółki miałby zapłacić 19% od wartości tego 

majątku. Są to nieracjonalnie ogromne koszty, bo kanalizacja to są setki milinów złotych, 

więc nikogo na to nie stać. Osobiście  pisał do Ministra Dziekońskiego pisma, żeby podjął 

inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie , ale  niestety  nie  odpisał. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – jest problem z formalnym przejęciem tego majątku. Jeżeli 

Związek nie może przejmować naszego majątku na własność, bo będzie musiał od tego 

jeszcze zapłacić podatek. Trzeba to wyszacować, ocenić , dopiero możemy to przekazać. 

Ważne, że jest to obsługiwane i jest to kosztem Przedsiębiorstwa, a nie gminy. Poruszał ten 

temat na spotkaniach Zarządu i jest to problem natury prawnej i podatkowej, a nie 

technicznej. Zarząd jest przychylny przedsięwzięciu. Na pewno będą czynione starania, 

żeby ten problem rozwiązać. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński  – rzeczywiście  problem jest   

i od lat się z nim  borykają. 

Uważa, że nie jest to pierwsze i ostatnie spotkanie. Przygotuje  pewne  propozycje  celem  

ich  omówienia, bo rzeczywiście  ponoszone  są tam zbędne koszty,  m.in. dojazdu . 

 

Radny J.Kulej – mieszkańcy Gruszewni chcą przedłużyć jedną  z uliczek, zrobić drogę 

wewnętrzną, chcą to utwardzić, aby uzyskać  w przyszłości działki budowlane.  

Uważa, że najpierw trzeba by było zbudować wodociąg, żeby później nie niszczyć   

nawierzchni. Czy jest taka możliwość zrobienia sposobem gospodarczym, po wykonaniu 

projektu, przedłużenie takiego odcinka ok.100 m  czy 200 m . Czy Przedsiębiorstwo 

wyraziłoby zgodę na takie przedłużenie. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – te sprawy są proste  i  

rozwiązane, bo Przedsiębiorstwo posiada regulamin rozbudowy urządzeń 

wodociągowych.  Inwestor, czyli  ci mieszkańcy muszą opracować dokumentację 

techniczną na taki wodociąg , uzyskać pozwolenie na budowę i przedłożyć go do PWiK 

do realizacji. Warunkiem realizacji jest rozpoczęcie budowy, czyli jak tam pojawi się 

budowa budynku mieszkalnego, to PWiK w ciągu roku buduje tam wodociąg. 

 

Radna M.Wojciechowska – zapytała jaki jest koszt  przyłącza  danej  posesji.   

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – nie potrafi odpowiedzieć, bo 

Przedsiębiorstwo nie realizuje podłączeń . Zgodnie z ustawą , przyłącza do posesji 

realizuje odbiorca usług na własny koszt.Jest kilkaset firm , które posiadają uprawnienia  

do wykonywania robót na ich sieciach. Po zrobieniu odpowiednio wymaganych Prawem 

Budowlanym dokumentów w formie zgłoszenia   czy dokumentacji, zgłasza do PWiK i 

realizuje. Trzeba szukać takiego wykonawcy, bo ceny są  w różnych wysokościach. 

Ponadto zwrócił uwagę,  żeby była jasność, bo wykonawcy wprowadzają w błąd 

inwestora, że koszty zasuwy w ulicy, nawiercenia zasuwy podłączeniowej  w ulicy , 



skrzynki , klucza , pokrywa Przedsiębiorstwo  w  momencie  realizacji. Wykonawca  ma 

tylko ten przewód  od zasuwy w tej ulicy zrobić  (ok.800 zł). 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – podziękował za przekazaną informację. Uważa, że 

potrzebna była taka wstępna informacja. Dobrze  byłoby  zorganizować takie odwiedziny 

w Przedsiębiorstwie, dlatego, że jest dużo nowych radnych, którzy dopiero  zapoznają się 

z tym problemem. 

Ponadto poprosił o przekazanie takiego opracowania na piśmie. 

 

Radny A.Nowak – nawiązał do wypowiedzi P.Prezesa PWiK odnośnie ujęcia wody przy 

ul.Długosza, że  jest na wyczerpaniu, a w Łobodnie jest zagrożone.  

Zawsze go przerażało wystąpienie ze Związku. Ma zawsze  na uwadze właśnie  takie 

sprawy związane z wodą . 

Zadał pytanie, czy ma taką orientacyjną wiedzę nt. jaką my dysponujemy ilością zasobów  

wody w naszych ujęciach wodnych w Związku. Czy   jest bezpieczna ilość  np. na  

następne  10 lat. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – Przedsiębiorstwo od wielu 

lat prowadzi stały monitoring poziomu wód gruntowych. W ostatnim okresie obserwuje 

się podniesienie się zwierciadła wody w studni . Wszystkie studnie i piezometry, które  

specjalnie są odwiercane w ramach tego zbiornika w celu badania rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń, są stale monitorowane. 

Przedsiębiorstwo posiada model matematyczny tego zbiornika wód podziemnych, który 

na światowych kongresach  hydrogeologicznych uzyskał  bardzo duże zainteresowanie , 

bo okazuje  się, że  na  świecie  czegoś  takiego nie ma. Współpraca  z  Politechniką 

Częstochowską  w pierwszym okresie, a teraz z Akademią Górniczo-Hutniczą powoduje, 

że  przez cały  ten  model matematyczny jest stosowany  i  obserwowane jest zarówno 

zwierciadło  wody, jak i zmiany jakościowe. Sama ilość wody jeszcze nic nie zabezpieczy, a 

budowa  stacji uzdatniania zdecydowanie będzie podrażała koszty dystrybucji wody. 

Zasoby wodne są na bieżąco monitorowane .   

Jeżeli chodzi o bilansowanie wody, w formie zleconej w latach 1990  dokonano  

zbilansowania zasobów wodnych posiadanych i  perspektywy zużycia tej wody . 

Zapewnił, że są otwory rezerwowe  poodwiercane  w rejonie Olsztyna z perspektywą  na 

przyszłość. PWiK działa   z perspektywą 50 letnią  z zapewnieniem dostawy wody na  50 

lat. Wszystkie działania ekologiczne są w celu ochrony  zasobów tej wody pod względem 

jakości.  

 

Radny A.Nowak – wniosek z tego taki, że należy być  w Związku. Jest to prosty wniosek – 

zabezpieczenie wody na 50 lat. 

 

Prezes PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. A.Babczyński – ponowił  zaproszenie . 

Prezentacja jest przygotowana. Wszystkie  urządzenia  można będzie  zobaczyć  na 

miejscu. Zadawane pytania  zostaną wyjaśnione na miejscu. 

Zaprosił wszystkich radnych. 



 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – podziękował  za przedłożoną informację. 

 

Ad.4 

Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie   zmian  w  planie  budżetu  na 

rok  2015. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – w imieniu Burmistrza zgłosiła  autopoprawkę .  

W związku z tym, że będzie autopoprawka do rozszerzenia  Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi  o 5.000 zł  w  zakresie  dotacji , w związku  z  tym  w 

załączniku  Nr 2  w zakresie Rozdziału  85154  Przeciwdziałanie   alkoholizmowi ,  kwota 

przesunięcia na dotację nie będzie wynosiła 27.000 zł, tylko 32.000 zł. 

 

W  Załączniku  Nr 1  proponuje  się  po  stronie  dochodów zmiany  w zakresie   kwoty  

24.900 zł z tytułu zabezpieczenia    wykonania umowy dotyczącej  Bazy  sportowo-

rekreacyjnej  w Łobodnie. 

Instytucja ubezpieczeniowa wpłaciła w/w  środki jeszcze w roku ubiegłym.  

 

Jeśli chodzi o wydatki, to przesunięcia w zakresie  działów i rozdziałów są  na  łączną 

kwotę 161.357 zł  i dotyczą: 

- przeznaczenia kwoty 50.000 zł na działalność Zarządu Dróg, w związku z istotnymi 

brakami na utrzymaniu dróg  45.000 zł   i  5.000 zł na oczyszczanie  w  szczególności   na 

zakup koszy na   śmieci, 

- przeznaczenie kwoty 4.500 zł na projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej 

ul. Parkowej w Białej, 

- przeznaczenie kwoty 20.000 zł łącznie  na koncepcję i projekt boiska przy Szkole 

Podstawowej  Nr 1 w Kłobucku z uwagi na fakt, że  pierwotnie było planowane  kwota 

5.000 zł  na  koncepcję, w tej chwili  zmiana wynikowa tj. dołożenie 15.000 zł  na  to 

zadanie, 

- zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych  stowarzyszeniom w drodze konkursu  

kwota   nie  27.000 zł, tylko 32.000 zł (zgodnie ze złożoną autopoprawką) w zakresie 

rozszerzenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi, 

- przeznaczenie kwoty 20.000 zł  na dotację  w zakresie posadowienia pomnika im. Jana 

Długosza w  Kłobucku, 

- zwiększenie dotacji bieżącej na utrzymanie dla MOK w wysokości 35.000 zł  na pokrycie 

zobowiązań  pracowniczych (odprawa emerytalna i inne). 

 

Są to główne zmiany proponowane w Załączniku  nr 2 do projektu uchwały. Środki  

głównie pochodzą  w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy  z 

Urzędu w wysokości 11.325 zł  oraz  w zakresie  obsługi długu , ostatnia już  rezerwa jeśli 

chodzi o odsetki od planowanego kredytu 65.875 zł . 

Jeszcze jedna oszczędność tj. na OSiR  w dziale 926 Kultura fizyczna, w instytucjach 

kultury fizycznej  zdjęcie oszczędności w zakresie funkcjonowania  dyrektora OSiR  w 

wysokości  32.300 zł.  



Radny M.Wojtysek – zapytał odnośnie przeznaczenia kwoty 50.000 zł na działalność 

ZDiGK. W załączniku Nr 2  do uchwały  w zmianie w planie wydatków budżetowych w 

dziale 600  rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne jest to kwota 49.500 zł . 

 

Skarbnik K.Jagusiak – tak jak w uzasadnieniu wcześniej wyjaśniła, że na działalność 

Zarządu Dróg jest kwota 50.000 zł . W dziale jest kwota  49.500 zł i te  4.500 zł jest  na 

projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej ul.Parkowej w Białej. Projekty 

zawsze robi Urząd Miejski , w związku z tym ta kwota 4.500 zł jest przeznaczona na 

projekt, czyli do planu finansowego Urzędu, natomiast do planu finansowego Zarządu 

Dróg kwota 45.000 zł  + 5.000 zł, które jest w dziale 900  Gospodarka komunalna 

oczyszczania  miast i wsi . 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała czy istniałaby możliwość, aby radni otrzymywali zmiany 

w których dopisujemy dodatkową kolumnę  plan po zmianach, czyli plan wyjściowy + 

zmiany, które są dokonywane na przestrzeni  roku budżetowego  i jaki faktycznie jest plan 

po zmianach na danym zadaniu. Uważa, iż byłoby to bardziej czytelne, a tak trzeba sięgać 

do uchwały podstawowej i ewentualnie do uchwał  zamieniających budżet. Jest  to dość 

czasochłonne. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – zmiany są codziennie. Są tak częste, że powoduje to nieaktualność  

danej pozycji, jeśli chodzi o wysokość. Ponadto, im bardziej dokładne dane, tym   trzeba 

więcej pracowników, aby te dane  każdego dnia  nanosili  i  przekazywali, bo jest to dość 

duży budżet.  

Jesteśmy jedną z  niewielu gmin,  gdzie radni mają przekazywane zmiany budżetowe  w 

paragrafach, w Powiecie są grupami wydatków. Natomiast u nas  jest  to najbardziej 

szczegółowo jak tylko można.  

 

Radny A.Nowak- jest zainteresowany § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, chodzi o 

drogi publiczne . Uważa, że przy każdych zmianach planów wydatkowych, powinna       

wpływać  do Zarządu Dróg  kwota, przynajmniej   w wysokości 50.000 zł .  

 

Burmistrz J.Zakrzewski – zgodnie z oczekiwaniami Dyrektora ZDiGK na ten rok tj.150.000 

zł. Jest to minimum, które  dzisiaj Dyrektor przedstawił , z tym, że rok może być różny i 

mogą się różne rzeczy zdarzyć.  

To co dyrektor oszacował to minimum, które zaspokaja potrzeby gminy w zakresie 

remontów cząstkowych dróg  tj. 150.000 zł. Oczywiście, że wszystkich środków naraz nie 

wyda, więc  środki będą przesuwane  sukcesywnie. Na kolejnej sesji, jeśli będzie taka 

potrzeba, to przesunięte będą następne środki. 

Miał możliwość przesunięcia tylko i wyłącznie 30.000 zł z budżetu bieżącego, zdecydował 

jednak ruszyć rezerwę  z uwagi na to, że są dość pilne potrzeby, które należy wykonać, 

szczególnie jeśli chodzi o zakup kruszywa. 

 

Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  ze  zgłoszoną   autopoprawką .  



 

 Ad.5  

Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu dla 

ochotniczej straży pożarnej. 

 

Kierownik OR A.Wieus – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym, 

ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. Z art. 32 ust. 2 ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej wynika, że koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia 

gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. 

OSP w Lgocie przez kilkanaście lat posiadała na stanie lekki samochód pożarniczy Żuk  

(rok produkcji 1979). Z uwagi na zły stan techniczny, jego dalszy remont był ekonomicznie 

nieuzasadniony, dlatego pojazd ten, w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną, 

skasowano i przeznaczono na złom. 

Na zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Lgocie zabezpieczono 

w budżecie Gminy Kłobuck kwotę 30.000 zł w ramach funduszu na ochronę 

przeciwpożarową. 

Wobec powyższego projekt uchwały uważa za zasadny. 

 

Radna D.Kasprzyk – zapytała, czy OSP w Lgocie posiada jeszcze jakieś  inne  samochody 

na stanie. 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – nie posiadają innych samochodów. Mieli Żuka, został  

skasowany i na stanie nie mają żadnego pojazdu. 

 

Radna D.Kasprzyk – co takim samochodem można zdziałać w razie pożaru. Czy ma 

odpowiednie wyposażenie. 

 

Kierownik OR A.Wieus – jest to lekki samochód pożarniczy i nie ma on zbiornika z wodą . 

Nie mniej  jednak, jest to samochód, który może uczestniczyć  w małych zagrożeniach  

pożarowych  i innych zdarzeniach losowych. Często mamy do czynienia z tzw. 

wypalaniem traw  i  skutecznie można dojechać takim samochodem na miejsce. Nadal 

funkcjonują tzw. tłumice  strażackie  i inne ręczne narzędzia, którymi skutecznie są 

likwidowane takie zdarzenia. 

Trudno wyobrazić sobie straży bez samochodu. 

 

Radna M.Wojciechowska – Straż pożarna w Lgocie nie ma samochodu już ponad rok. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – w tym roku na pewno planowany jest zakup 2 samochodów 

pożarniczych: dla nowej Wsi i Lgoty. Zastanawiano się również  nad remontem 

samochodu z Libidzy, nawet został przetransportowany do firmy  zajmującej się naprawą, 

jednak  koszt  szacunkowy tj. ok.20.000 zł (wymiana  całego  zbiornika  na wodę,  nowe 

ogumienie itd.). Jest to samochód prawie 40 letni. Wygląda w miarę dobrze. 

Jednak zachodzi obawa, że mogą wejść przepisy, że samochody nie mogą być starsze, niż 

np. 20 lat  czy 30 lat i ten samochód nie będzie mógł wyjechać. 



Uważa, że w przyszłym budżecie  trzeba będzie zabezpieczyć środki  na zakup 

samochodów dla pozostałych jednostek. Zostaje  jeszcze Libidza, Kamyk. 

Proponowany zakup  samochodu dla OSP Libidza jest na miarę tej jednostki  i  jej  składu 

osobowego. 

 

Radny J.Batóg – w jednostkach OSP  są osoby przeszkolone chcące działać , mają  

umundurowania, podstawowy sprzęt. Rada podjęła już wcześniej decyzję, żeby 

zabezpieczyć środki w budżecie na ten cel, więc  uważa za zasadne podjęcie tej uchwały. 

 

Radny A.Tokarz - zapytał o statut jednostek. Skoro dajemy dotację, to nie wyobraża sobie, 

żeby dawać dotację stowarzyszeniom, nie poznając statutu. Uważa, że można zostawić 1 

egzemplarz  statutu w Biurze Rady do wglądu. Chciałby poznać ten statut. 

 

Kierownik  P.A.Wierus  przekazał  statut Radnemu A.Tokarzowi  na posiedzeniu komisji 

budżetu. 

 

Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska  pozytywnie 

zaopiniowała  projekt uchwały  w sprawie  przyznania dotacji z budżetu  dla 

ochotniczej straży pożarnej  w Lgocie . 

/Za – głosowało  12 osób/. 

 

Ad.6  

Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie  zmiany  uchwały Nr 10/IV/2014 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski –  projekt dotyczy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2015r. Zaproponował zmianę z uwagi, że przystąpiono  do 

II tury konkursu na kluby sportowe. 

Zaproponował autopoprawkę: zwiększenie  kwoty    w części III pkt 5 w kolumnie: Koszt 

ogólny w zł”  ze 198.500 zł   na kwotę 228.500 zł oraz w  części VI  w kolumnie : „Koszt 

ogólny w zł” zmniejszenie  z  kwoty  77.280,36 zł  na kwotę 72.280,36 zł. 

 

Radny A.Tokarz – poprosił o doprecyzowanie. Jest mowa o stowarzyszeniach, czy nie 

byłoby rozsądniej dodać stowarzyszenia zarejestrowane w KRS. Stowarzyszenia zwykłe 

zasadniczo nie mogą  korzystać z dotacji. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i regulaminem konkursowym mówi się wyraźnie, że są to organizacje 

pożytku publicznego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym inaczej do tego 

konkursu nie mogłyby przystąpić.  

Ponadto wytłumaczył zmianę  dot. kolumny: koszt ogólny w zł” dla zadania określonego 

w pkt 2  pn.”Realizacja  działalności  edukacyjnej  poprzez  prowadzenie  zajęć  muzycznych 

stanowiących ofertę organizacji czasu wolnego dla dzieci  i  młodzieży. Zlecenie realizacji  następuje 



w drodze konkursu.”  

Wprowadza się kwotę 2.000 zł  na Ognisko Muzyczne z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

nagłaśniającego celem odbywania tzw. koncertów objazdowych, którego będą mogli 

używać do prezentacji swoich osiągnięć  w różnych szkołach, instytucjach. Ognisko 

muzyczne pozostałą kwotę zabezpieczy ze swoich środków. 

 

Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska  pozytywnie 

zaopiniowała  projekt uchwały  w sprawie zmiany  uchwały Nr 10/IV/2014 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 

/Za – głosowało – 12 osób,   przeciwnych – nie było ,  wstrzymała się – 1 osoba/ 

 

 

 

Ad.7  

Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zajęcia  stanowiska  odnośnie 

alokacji   środków  unijnych  w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa  Śląskiego  na  lata 2014-2020. 

 

Kierownik OR A.Wieus –  jest to  uchwała o charakterze  intencyjnym i ma posłużyć do 

przedstawienia stanowiska Gminy Kłobuck w sprawie alokacji środków unijnych w 

ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. 

Zarząd Województwa Śląskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020  zmniejszył  środki na cele strategiczne związane ze 

wzmocnieniem  służb  ratowniczych   z  kwoty  25.000.000 euro  do  kwoty 2.000.000 euro.  

Przeznaczenie środków unijnych na tak ważne działanie, którego celem jest wzmocnienie 

potencjału służb ratowniczych, winno być traktowane priorytetowo, dlatego 

niezrozumiałym jest tak zasadnicza zmiana wysokości tych środków. Zmniejszenie tej 

kwoty stwarza realne zagrożenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności na właściwym 

poziomie. Jest postulat od Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP , od Senatora , Prezesa 

Zarządu P. Zbigniewa Meresa , żeby jednostki zareagowały na tą  sytuację.  

Rada Powiatu taką uchwałę już podjęła w marcu. Starosta Kłobucki  zwrócił  się  do 

wszystkich  gmin  powiatu  kłobuckiego  i powiatów sąsiednich z prośbą  o  poparcie 

Rady Powiatu w Kłobucku, wyrażającej negatywne stanowisko w sprawie znacznego 

zmniejszenia środków unijnych na działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych – 

Oś priorytetowa V.    

Ta niekorzystna decyzja negatywnie wpłynie na plany  dotyczące  zakupu  sprzętu 

ratowniczego  w tym  samochodów  pożarniczych  i  innego  specjalistycznego  sprzętu do 

zwalczania  różnego rodzaju klęsk żywiołowych, a tym samym  na poczucie  stabilności  i 

bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – oczywiście jest to uchwała intencyjna. Natomiast, jeżeli nie 

podejmiemy żadnej uchwały, to ktoś  może  sądzić, że nas to nie obchodzi i nie dotyczy. 

Gdyby ta planowana kwota weszła w życie, to przynajmniej minimum 1 samochód  gmina 



mogłaby pozyskać  dla jednostki, która jest w systemie. Uchwała ta ma jeszcze jedną 

intencję, chcemy wywrzeć presję na Urząd Marszałkowski, aby z własnych środków 

sukcesywnie co rok  przekazywał  część środków na zakup tych samochodów. Jeżeli nie 

udało się województwu wypracować środków w funduszu europejskim,  to niech dają 

swoje środki. Uważa, że ta uchwała zanim dotrze do właściwych organów, to zacznie się 

dyskusja nad zmianami programowania i wtedy może Komisja Europejska zmieni zdanie 

i te pieniądze przesunie. Uważa, że warto taką uchwałę podjąć i pokazać, że Gmina 

Kłobuck też  nie popiera tych zmian. 

 

Radny J.Batóg – uważa, że należy  podjąć taką uchwałę, bo jest to wyraz tego co sądzimy 

o decyzjach Urzędu Marszałkowskiego. Nikt nie dba o to, żeby w gminach było 

odpowiednie wyposażenie w samochody, sprzęt przeciwpożarowy. Jest za podjęciem 

uchwały, co jednak nie szkodzi, żeby za rok podjąć kolejną. 

 

Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska  jednogłośnie   

pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały  w sprawie   zajęcia  stanowiska  odnośnie 

alokacji   środków   unijnych  w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa  Śląskiego  na  lata 2014-2020. 

/Za – głosowało 13 radnych/. 

 

 

Ad.8  

Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik  GOR  M.Kasprzak – przedstawiony projekt uchwały określa kwoty  zgodnie z 

tytułem uchwały, które zobowiązani są ponosić właściciele nieruchomości wyposażone w 

zbiorniki na nieczystości ciekłe , a także właściciele posesji , którzy nie są objęci umową 

jaką zawarła gmina na świadczenie usługi za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W 2009 roku podjęta była uchwała przez Radę Miejska w sprawie górnych stawek, w tej 

chwili proponuje się podwyżkę tych opłat i zmienia się konstrukcję uchwały, co zostało 

zresztą  wywołane zmianą  ustawy o utrzymaniu   czystości i porządku w gminach. W tej 

chwili  górną stawką jest ponoszenie opłaty w zakresie pozbywania się z  nieruchomości  

odpadów komunalnych w tej stawce preferencyjnej w przypadku, gdy odpady są 

odbierane   w sposób selektywny i podwyższa się opłatę  o 50% - podwyżka została  

zaproponowana   w przypadku, gdy odpady będą odbierane z nieruchomości bez 

zastosowania ich selekcji . Dodatkowo wprowadzono w § 2  w  pkt f)  odpłatność  za 

dostarczony worek dla segregowanych odpadów. 

Ponadto dodała , że  uchwała ma dwa kierunki zastosowania. Ważnym  kierunkiem  jest 

fakt przejęcia przez gminę obowiązków w sytuacji, gdy właściciele nie wywiązują się  z 

obowiązków nałożonych ustawą, kiedy to gmina będzie musiała wydać decyzję odbioru 



nieczystości ciekłych i odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych . Wówczas w 

opłatach zastosowane będą właśnie te stawki, które zostały przedstawione w projekcie 

uchwały. Natomiast przedsiębiorcy, którzy świadczą usługę nie mogą, zawierając umowę 

z właścicielami posesji przekroczyć tych opłat , które zostały zaproponowane  w projekcie 

uchwały . 

Dodała, że projekt uchwały został w dniach od 12 maja do 19 maja 2015r. poddany 

konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi. Można było wnosić w formie 

pisemnej wszelkie uwagi. Do projektu uchwały nie zostały wniesione żadne uwagi. 

 

Radny J.Batóg – uważa, że stawki górne są wyważone. Jest taka konieczność. 

Zdajemy sobie sprawę, że ustawa śmieciowa  spowodowała  wzrost  naszych wydatków  

na wywóz  nieczystości  i dlatego musimy się bronić w jakiś sposób przed 

przedsiębiorcami wywożącymi odpady, którzy nakładaliby ze swej strony   zbyt   wysokie  

obciążenia  na drobnych  usługobiorców. Te propozycje ograniczają  jakby  samowolę 

przedsiębiorców przed nakładaniem zbyt wysokich opłat. Mieszkańcy już mają umowy  

zawarte  poprzez gminę , natomiast osoby mające działalność gospodarczą, usługową, 

producenci ,  muszą  zawierać  bezpośrednio umowy z przedsiębiorcą wywozowym. 

 

Kierownik  GOR  M.Kasprzak – oczywiście, są to propozycje stawek, nad którymi można 

dyskutować. Zostało to  podyktowane  oczywiście wzrostem świadczonych usług, cen 

paliwa, zatrudnienie. Poza  tym główny nacisk jest na  tą sytuację, kiedy to gmina  będzie 

musiała  przejąć te obowiązki i te opłaty w decyzji podać za świadczoną usługę. Może  być 

niepokojące to, że przedsiębiorcy mogą podnieść opłaty za świadczoną usługę z  uwagi na 

to, że te opłaty zostały w tej uchwale podniesione. Trudno tutaj  przewidzieć jakie będą 

kroki przedsiębiorstw. Nadmieniła, że pomimo tego, że w poprzedniej uchwale , która 

była w 2009r. przyjęta przez ówczesną Radę Miejską  opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym, gdzie stawka za odbiór ścieków  była  25 zł / m³ brutto  świadczonej usługi, 

to do dnia dzisiejszego jest na naszym rynku firma , która świadczy usługę odbioru 

nieczystości za 18 zł/m³ brutto. Temat  jest otwarty do dyskusji. Ta  podwyżka jest 

zaproponowana  na poziomie  ok. 62%. 

 

Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska     pozytywnie 

zaopiniowała  projekt uchwały.  

/Za – głosowało 11 osób, przeciwnych – nie było, wstrzymały się – 2 osoby/ 

 

 

Ad.9 

Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 

Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015 r. w sprawie  przyjęcia Programu  dla 

rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla  rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

       

      Kierownik GOPS K.Janicka – zwróciła się z prośbą przyjęcie zmiany uchwały nr 

48/VII/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu dla rodzin 

wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. W tym projekcie 



zmienia się załącznik Nr 2 do  Programu z uwagi na fakt , że w momencie kiedy Radni 

podejmowali uchwałę, ustalenia z OSiR były takie, że zapis  w tym załączniku brzmiał: 

      „50% ulgi za odpłatne zajęcia na Ośrodku Sportu i Rekreacji”. Na dzień dzisiejszy p.o. 

Dyrektora OSiR  doprecyzował ten zapis, który uległ zmianie i będzie brzmiał: „50% ulgi 

na bilety i karnety wstępu na krytą pływalnię w Kłobucku w godzinach 

ogólnodostępnych”. 

      W tym samym załączniku uwzględniono pozyskane podmioty gospodarcze, które udzielą 

ulg i zwolnień dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny. 

Udało się zawrzeć porozumienia z 16 podmiotami, są to ulgi od 4% - do 15%. Przez cały 

czas trwają  prace nad pozyskaniem dalszych podmiotów. 

      Poprosiła o pytania odnośnie projektu uchwały. 

 

Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska   jednogłośnie   

pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały  w sprawie  zmiany uchwały nr 48/VIII/2015 

Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 23 marca 2015 r. w sprawie  przyjęcia Programu  dla 

rodzin  wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla  rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

/Za – głosowało 13 osób/. 

 

 

 

 

      Ad.10 

      Sprawy różne 

 

Nie wniesiono. 

 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Budżetu, 

Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska   o  godz.  15:00  zamknął   posiedzenie.  

 

      

Przewodniczył:   Janusz Soluch 

      Protokołowała: Danuta Kowalik 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


