
 

 

 

Protokół   Nr 8/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów, 

Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska 

odbytego  w  dniu   22.06.2015r. 

 
 

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 

       Proponowany  porządek posiedzenia komisji: 

 

      1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie  protokołu Nr  7/2015  z  dnia  20.05.2015r.   

    /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  zatwierdzenia   sprawozdania 

     finansowego  i   sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. 

5. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi 

    Kłobucka absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za rok 2014. 

6. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w   sprawie  wyrażenia zgody  na zawarcie 

    aneksu nr 1  do   porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy  w  sprawie 

    opracowania  i realizacji   Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach 

    Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

7. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej 

    Powiatowi Kłobuckiemu  przez Gminę Kłobuck . 

8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

    nabycie nieruchomości. 

9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała 

   Górna. 

10. Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2015r. 

11. Sprawy różne. 

 

 
 

Ad.1 

      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

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

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

Przedstawił proponowany porządek obrad komisji. 



 

 

Komisja nie wniosła zmian do przedstawionego porządku obrad. 

Komisja   jednogłośnie   przyjęła   proponowany    porządek   obrad  komisji. 

 

 

Ad.2 

Przyjęcie  protokołu Nr  7/2015  z  dnia  20.05.2015r.  

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – 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. 

 

Komisja nie wniosła zmian do projektu protokołu. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej komisji  

 

 

Ad.3  

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

 rok  2015.     

 

 

Skarbnik K.Jagusiak – w dzisiejszych materiałach przekazano Radnym  dodatkowy 

Załącznik Nr 3, który dzieli  środki  sołeckie  będące do dyspozycji  Osiedla Nr 5  oraz 

Sołectwa Łobodno. 

Wnioski wpłynęły już po wykonaniu projektu uchwały, w związku z tym jest to materiał 

dodatkowy.  

Ponadto w Załączniku Nr 3 zmiany dot. zapewnienia środków w wysokości 600,00 zł na  

pomoc finansową na dofinansowanie kosztów obsługi tzw.  "systemu sms" ostrzegającego 

mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym  oraz  zmiany dot. 

Rozdziału 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  i  przeznaczenia kwoty  5.000,00 zł    z 

rezerwy Burmistrza  na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. 

Jeśli chodzi  Załącznik Nr 1, to   wyprowadza z dochodów budżetowych kwotę planowaną 

wcześniej w wysokości 80.000,00 zł  na  zakup pojazdu na dowożenie dzieci 

niepełnosprawnych .zmniejszenie to  zostaje pokryte dochodami z tytułu  zwrotów za 

usługi przedszkolne czyli za dzieci, które  uczęszczają do przedszkoli gminnych bądź 

przedszkoli dotowanych przez gminę   z  innych  gmin – jest to kwota 102.000,00 zł. 

Załącznik Nr 2 – zmiany dot. głównie podziału środków Osiedla Nr 2  i Nr 6  związanych 

z zadysponowaniem środków poprzez Zarządy Osiedli do Działu 750  Administracja 

publiczna  i 801  Oświata  i  Wychowanie  oraz 900 Gospodarka komunalna i 921 Kultura i 

ochrona dziedzictwa narodowego na dotację do MOK. 

Ponadto zmiany dotyczą pomiędzy Rozdziałami   w Dziale Oświata i wychowanie  kwoty 

brakującej na dotację dla jednostek systemu  oświaty spoza gminy, przesunięcie dot. 



 

 

Rozdziału Oddziały  przedszkolne  przy  szkołach podstawowych  z  Rozdziału Inne formy 

wychowania przedszkolnego, bo tam była rezerwa. 

Jeśli chodzi o inne rozdziały , to prawidłowość przesunięcia kwoty 10.000,00 zł 

zapewnionej  w Dziale 926 Kultura fizyczna na projekt  przyłącza kanalizacyjnego bazy 

sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie i terenu po byłym kółku rolniczym, w związku z tym , 

że właściwie  merytorycznie jest to rozdział w gospodarce komunalnej , ta kwota zostaje 

przesunięta  do gospodarki komunalnej do Rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód. 

 

Radny A.Tokarz- dopytał się o następujące kwestie. Jest kwota 10.000 zł na przyłącze do 

budynku sportowo-rekreacyjnnego w Łobodnie  oraz budynku gospodarczego przy 

ul.Prusa. Głównie chodzi o budynek gospodarczy.Czy gmina posiada tytuł własności, bo 

jeżeli go posiadamy, to nie ma żadnych zastrzeżeń. 

Ponadto prosi o wyjaśnienie podziału  kwoty z limitu Osiedla Nr 2. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – Osiedle Nr 2  przeznaczyło  kwotę 31.522,00 zł  na zadania w 

zakresie  zadań własnych gminy : 

1.000,00 zł na Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku  skierowane jako dotacja 

podmiotowa do MOK, 

1.000,00 zł  dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe  nad Białą Okszą , jest to skierowane w 

Dziale Promocja gminy w zakresie materiałów , 

1.000,00 zł  dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku , 

1.000,00 zł Przedszkole Gminne Nr 5, 

1.000,00 zł Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "START" ,  

1.000,00 zł Akademia Sportu w Kłobucku , 

25.522,00 zł na Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku z podziałem na 2 

działy: oczyszczanie miast i wsi   oraz na drogi gminne 

 

 

Budynku gospodarczego przy ul.Prusa w Łobodnie jest własnością Gminy Kłobuck. 

 

 

Radny A.Tokarz- jego pytanie nie wynika z  zastrzeżeń co do wydatków Osiedla Nr 2 , 

tylko ma na uwadze wskazanie dla swojego Zarządu  Osiedla  Nr 3, że można iść  w 

innych kierunkach odnośnie środków osiedlowych i dotować inne podmioty. 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – zaproponował głosowanie zmian w planie budżetu na 

rok 2015  wraz z   dodatkowym  załącznikiem Nr 3. 

 

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

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  sprawie   zmian  w  planie  budżetu   na    

rok  2015   wraz  z  dodatkowym   Załącznikiem Nr 3.   
   

 

 

Ad.4  

Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania 



 

 

finansowego  i   sprawozdania  z wykonania  budżetu  za rok 2014. 

 

 

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe , przypomniała, że Radni 

otrzymali bilans budżetu , bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat  i  zmiany 

funduszu jednostki . Oprócz tego na koniec marca 2015r. sprawozdanie z wykonania 

budżetu  za  rok 2014 . 

Jeśli chodzi o wykonanie wskaźnikowe budżetu, jest ono prawidłowe . Plan wydatków 

został wykonany w 96,9% , natomiast jeśli chodzi o  całość  procedury  zatwierdzania 

sprawozdań , to została ona wykonana  łącznie z opinią  Komisji Rewizyjnej. 

 

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

zaopiniowała  projekt  uchwały  sprawie zatwierdzenia   sprawozdania 

finansowego  i sprawozdania  z  wykonania  budżetu   za   rok  2014. 

/Za – głosowało 13 osób  ;    przeciwna  – była  1  osoba   ;   wstrzymało się - 0 osób/ 

 

 

 

Ad.5 

Wypracowanie   opinii   do    projektu   uchwały   w    sprawie  udzielenia   Burmistrzowi 

Kłobucka    absolutorium   z   tytułu  wykonania   budżetu   za    rok    2014. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to wymaga on uzupełnienia 

poprzez wpisanie w pkt 6  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w 

sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku. 

W projekcie uchwały powinien  się znaleźć zapis: Uchwała Nr 4200/VI/118/2015 z dnia  

8 czerwca 2015r. . Wszystkie  kroki wymienione w projekcie uchwały od pkt 1-6 zostały 

spełnione. 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – uważa, że   komisje nie powinny głosować nad 

udzielaniem  Burmistrzowi absolutorium . To głosowanie powinno się odbyć  na Sesji na 

wniosek Komisji Rewizyjnej. 

Porządek komisji został zatwierdzony i  projekt  uchwały  musi być  przegłosowany.  

 

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

zaopiniowała  projekt  uchwały  w   sprawie   udzielenia  Burmistrzowi   Kłobucka   

absolutorium   z    tytułu  wykonania   budżetu   za   rok  2014. 

 

/Za – głosowało 12 osób ;   przeciwna – była 1 osoba   ;   wstrzymała  się – 1 osoba/ 

 

 

Ad.6 

Wypracowanie opinii  do projektu uchwały  w   sprawie  wyrażenia  zgody   na  zawarcie 

aneksu   nr 1  do   porozumienia  z  dnia  6 marca 2015 r.  o  współpracy   w   sprawie 



 

 

opracowania  i   realizacji   Strategii  RIT   dla   Subregionu   Północnego  w  ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego   na   lata 2014-2020. 

 

Kierownik IR W.Solska – Rada Miejska w Kłobucku w dniu 25 lutego 2015r.wyraziła 

zgodę na przystąpienie Gminy Kłobuck  do współpracy w ramach Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  i tym samym 

upoważniła Burmistrza  do  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłobuck, a 

pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

Treść porozumienia  było wcześniej konsultowane  z Urzędem Marszałkowskim  oraz 

Ministerstwem Infrastruktury i Gospodarki. Jednakże już po podpisaniu tego 

porozumienia zaczęły napływać do Urzędu Miejskiego  w Częstochowie uwagi, między 

innymi z Urzędu Marszałkowskiego  i z  Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki   o  

konieczności wprowadzenia zmian do tego porozumienia. W związku z czym  

Częstochowa jeszcze raz przygotowała porozumienie , uzgodniła ponownie z Urzędem 

Marszałkowskim  oraz  z  Ministerstwem Infrastruktury i  Rozwoju  i  poprosiła wszystkie 

gminy i  powiaty będące  stronami porozumienia o podpisanie aneksu  w sprawie tego 

porozumienia  tzn. przyjęcia w całości tekstu jednolitego porozumienia. 

Omówiła główne zmiany. 

Jest bardzo dużo zmian redakcyjnych, natomiast bardzo istotne zmiany dotyczą  przede 

wszystkim zmian  w niektórych miejscach, tytułach tego porozumienia , co ma  istotne  

znaczenie np. w  tytule § 6 System realizacji porozumienia wprowadzono – instytucja 

pośrednicząca  było Lider. Jest to ta główna zmiana, która później powoduje , że np. takie 

organy, czy formy współpracy, które są nazwane : 

1) Zgromadzenie Ogólne RIT,  

2) Komitet Sterujący RIT, 

3) Instytucja Pośrednicząca RIT, 

4) Sekretariat RIT, 

te  zadania zostały uszczegółowione.  

Np. Zgromadzenie  Ogólne RIT miało główną funkcję jak gdyby podejmowania decyzji. W 

tej chwili pełni ten organ    funkcję opiniodawczą. 

Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego RIT zwołuje Prezydent Miasta Częstochowy. W tym 

tytule dodano   pkt.: 

pn.”Zgromadzenie Ogólne RIT rekomenduje przyjęcie Strategii RIT Subregionu 

Północnego lub jej zmian  poprzez wydanie pozytywnej opinii, przyjętej w drodze 

uchwały co najmniej 2/3 składu Zgromadzenia”. 

Natomiast poprzednio było, że decyzję podejmuje Zgromadzenie. 

Nastąpiły też zmiany w zakresie Komitetu Sterującego RIT. 

Przypomniała, że w  skład  Komitetu  Sterującego wchodzą  reprezentanci Stron: -

Prezydent Miasta Częstochowy ,  

-Starosta Powiatu Częstochowskiego ,  

-Starosta Powiatu Kłobuckiego ,  

-Starosta Powiatu Myszkowskiego,  

-Burmistrz Kłobuck, 



 

 

-Burmistrz Miasta Myszków 

Do tej pory Komitet Sterujący podejmował decyzje związane  z  realizacją RIT, w tej chwili 

pełni  tylko  funkcję  programowo-opiniodawczą, czyli wszystkie te kompetencje co do 

podejmowania  decyzji,  przeszły  na Gminę Miasto Częstochowa,  co  zostało zapisane  w  

§ 9. ust.1 – tytuł „ Lider Porozumienia RIT „.  Nazwa tytułu zmieniła  się,  poprzednio były 

to „Zadania instytucji pośredniczącej RIT” .  

Lider  Porozumienia RIT   reprezentuje  Strony  na  zewnątrz  we  wszystkich  działaniach, 

w  szczególności  do  jego zadań należy: 

1.   opracowanie i uzgadnianie Strategii RIT Subregionu Północnego, 

2.   przyjmowanie  Strategii  RIT  Subregionu Północnego oraz  jej  przedkładanie  do 

zaopiniowania  IŻ RPO WSL  oraz   ministrowi  właściwemu  do  spraw  rozwoju 

regionalnego, 

3.  przyjmowanie  propozycji  kryteriów  wyboru  projektów  dotyczących  zgodności  ze 

Strategią RIT Subregionu Północnego, 

4.  wybór  projektów  do  dofinansowania  w  ramach RIT Subregionu Północnego, w  tym 

przyjmowanie  i  przedkładanie IZ RPO WSL  list projektów RIT  Subregionu  Północnego  

wybranych  do dofinansowania w ramach RPO WSL, 

5.  organizacja i nadzorowanie prac Sekretariatu RIT, 

6.  realizacja innych zadań wynikających z Porozumienia zawartego z IZ RPO WSL. 

Tym samym  Sekretariat RIT dostał jak gdyby dodatkowe upoważnienia w szczególności: 

1. zapewnienie obsługi merytorycznej i technicznej oraz innych zespołów i grup 

powołanych w celu realizacji zadań w ramach  niniejszego Porozumienia, 

2. przygotowanie projektu Strategii RIT Subregionu Północnego, 

3. prowadzenie procesu monitoringu i oceny wdrażania Strategii RIT Subregionu 

Północnego oraz przygotowanie raportów i innych dokumentów związanych z procesami 

monitoringu i oceny wdrażania, 

4. przygotowanie sprawozdań z wdrażania RIT w Subregionie Północnym, 

5. koordynacja i wykonywanie zadań związanych z wyborem projektów do 

dofinansowania w ramach RIT oraz przekazywaniem do IZ RPO WSL list projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach RIT Subregionu Północnego w ramach RPO 

WSL, 

6. przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach RIT RPO WSL, 

7. bieżąca współpraca dotycząca RIT  z  IZ RPO WSL, pracownikami jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innymi podmiotami, 

8. inne zadania związane z pełnieniem przez Gminę Miasto Częstochowa funkcji IP. 

 

Radna E.Kotkowska – czy taka forma nie jest dla nas krzywdząca, czy będziemy mogli się 

obronić z naszymi projektami  czy kwoty, które  są  zatwierdzone  na  poszczególne gminy 

zostają  niezmienne, czy jest jakieś  zagrożenie w tym, że przy  jakimkolwiek ograniczeniu 

alokacji  na Subregion Północny, Częstochowa  może  swoje  projekty zrealizować , a nasze 

przesunąć  na dalszy plan. 

 

Kierownik IR W.Solska – na dzisiaj trudno powiedzieć , na pewno Częstochowa dostała 

władzę co do realizacji  RIT-ów, nie  tak jak miało to Zgromadzenie   w 100% decyzje 



 

 

wcześniej, natomiast też ponosi pewną   odpowiedzialność   za realizację  tej Strategii. 

W tej chwili Częstochowa  jest  odpowiedzialna , przyjmuje  i  zatwierdza listy projektów 

wybranych do dofinansowania  w ramach  RIT, ale po uzyskaniu  pozytywnej  opinii, z 

tym  że  wystarczy  co najmniej  2/3 składu  Zgromadzenia. 

Na razie żadne listy ani kwoty  nie są pozmieniane,  wszystko jest utrzymane  tak jak było. 

 

Radny A.Tokarz – poprzez zmianę kryteriów można osiągnąć wiele dla siebie, a tym 

Liderem jest właśnie Częstochowa. 

Zapytał czy te opinie, wiadomo że nie są  zobowiązujące dla Lidera do działań, czy jest 

jeszcze jakaś instrukcja odwoławcza. Czy w ogóle musimy uwzględniać te zmiany. 

 

Kierownik IR W.Solska – kryteria wyboru projektów będą od razu ujęte w Strategii. Były i 

są konsultowane. 

One są   bardzo podobne jak w Regionalnym Programie, czyli dla całego województwa. 

Podobnie tutaj Częstochowa dla Subregionu stosuje  tego samego typu wskaźniki .  

 

Radny A.Tokarz – czy musimy przyjmować te propozycje.   

 

Kierownik IR W.Solska – możemy nie podpisać porozumienia, a tym samym  wykluczyć 

się  z możliwości pozyskania  środków. 

Przypomniała, że 25 lutego 2015r. Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy 

Kłobuck do  Regionalnych Inwestycji Terytorialnych i upoważniła Burmistrza do 

podpisania  Porozumienia. W tej chwili treść tego porozumienia  zmienia się  z uwagi na 

to, że są zastrzeżenia  ze strony Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju. 

Porozumienie, to jest treść przedłożona Radnym. Jak podjęta zostanie uchwała, to  

Burmistrz  po sesji podpisze porozumienie. Część gmin i powiatów już podpisała to 

porozumienie. Strategia Subregionu Północnego też jest już przygotowana, będą jeszcze 

spotkania, będzie opiniowana przez  Zgromadzenie  oraz Komitet Sterujący  i ma być  do 

26 czerwca br. dostarczona  do Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki.  

 

Radny J.Batóg – w tej chwili nie mamy większego wpływu. Na tym etapie nie możemy się 

nie zgodzić , musimy wyrazić zgodę, Burmistrz powinien podpisać porozumienie, dlatego 

że nie możemy zamykać  dostępu do  środków, które są  nam bardzo potrzebne  i  musimy  

je uzyskać.  

  

Radny A.Tokarz – uważa, że Burmistrz to będzie  mógł  tyle zrobić, na ile pozwolą mu  

zapisy porozumienia  i aneks. 

Zapytał czy   musi być ten jeden Lider , czy są w tym zakresie  jednoznaczne wskazówki 

ze strony wyższych organów. 

 

Kierownik IR W.Solska – wszystkim   tym rządzi  ustawa  wdrożeniowa tj. ustawa o 

zasadach realizacji programu w zakresie polityki spójności finansowanej w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Tutaj mamy szczególną sytuację , bo ta ustawa mówi  o 



 

 

Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych . Ponieważ Ministerstwo dopuściło  

w niektórych województwach podział wzorem poprzedniego programowania, gdzie  

województwo śląskie  było  jak gdyby  pierwsze po  wprowadzeniu podziałów na 

subregiony  (nasze województwo nie jest ściśle jednolite), to wszystko co dotyczy ZIT-ów 

przekłada się na te regionalne inwestycje terytorialne . Tak samo jak Urząd Marszałkowski 

odpowiada za pewne rzeczy i ma tą władzę decyzyjną, to tak samo jest  na poziomie   

RIT-ów, jeden musi mieć odpowiedzialność i decyzyjność. 

 

Przewodnicząca Rady D.Gosławska – uważa, że zamiarem jest, aby był jeden Lider, który 

podejmuje decyzje. Trudno tu wyrokować, że Częstochowa będzie działała  przeciwko . 

Nie pozostaje nic  innego, jak  przegłosować  uchwałę, bo dyskusja nic nowego do 

porozumienia nie wniesie, nie ma też możliwości wniesienia zmian do porozumienia. 

 

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

zaopiniowała   projekt  uchwały   sprawie  wyrażenia   zgody   na   zawarcie 

aneksu  nr 1  do   porozumienia   z  dnia   6 marca 2015 r.  o   współpracy  w  sprawie 

opracowania   i   realizacji   Strategii RIT  dla   Subregionu   Północnego   w    ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego   Województwa   Śląskiego   na   lata   2014-2020. 

 

/Za – głosowało 13 osób  ;   przeciwnych – było 0  osób  ;    wstrzymała  się -  1 osoba/  

 

Ad.7  

Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej 

Powiatowi  Kłobuckiemu  przez Gminę Kłobuck   

 

Skarbnik K.Jagusiak – jest to druga ewentualna decyzja Radnych w zakresie  przyznania   

pomocy finansowej   Powiatowi Kłobuckiemu   z przeznaczeniem  na dofinansowanie 

kosztów  obsługi  systemu   sms. 

Przypomniała, że  w lutym była podejmowana uchwała na kwotę 600,00 zł  i dot. kosztów 

funkcjonowania tego systemu w okresie I półrocza 2015r. , natomiast ten projekt uchwały 

dot. finansowania tych kosztów w zakresie II półrocza 2015r. 

 

Radny T.Wałęga – zapytał, czy jest jakaś informacja nt. ile osób z terenu gminy korzysta z 

tego systemu. Rozumie, że Liderem jest tutaj Powiat. 

 

Skarbnik K.Jagusiak –  na jutrzejszą sesję postara się taką informację przedstawić. 

 

Radna E.Kotkowska – osobiście korzysta z tego systemu, który dobrze funkcjonuje. 

Bardzo szybko ostrzega o zagrożeniach. Sms przychodzą z dużą częstotliwością  jeżeli 

występują  opady,  jakieś wiatry, burze , grady itd. 

Uważa za zasadne, aby te środki  przeznaczyć na dalszą kontynuację  obsługi systemu 

sms. 

 

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



 

 

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  sprawie   udzielenia  pomocy  finansowej 

Powiatowi  Kłobuckiemu  przez  Gminę Kłobuck  

Ad.8 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne 

nabycie nieruchomości 

 

Kierownik GPN A.Jagielska – na jednej z wcześniejszych sesji podejmowana była uchwała 

o wyrażeniu zgody  na zamianę nieruchomości . Chodziło o nieruchomość położoną w 

Kamyku na której w 2006 r. urządzone  zostało  boisko sportowe  przez Ludowy Klub 

Sportowy  i  mieszkańców Kamyka i Borowianki. Boisko to zajmuje  również   część terenu  

działki ozn. Nr 758/4 , której właściciel  zgodził się przekazać teren wykorzystywany  na 

cele  rekreacji i sportu  nieodpłatnie. Wnosi jednakże, aby wszelkie koszty związane z 

nabyciem gruntu (w tym podziały geodezyjne ) ponosiła gmina. 

Jeżeli uchwała zostanie podjęta, zlecony zostanie podział geodezyjny, a następnie będzie 

radnym przedstawiony  jeszcze raz  projekt uchwały o nabyciu  nieruchomości  powstałej 

w wyniku podziału. 

 

 

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

pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały  sprawie   wyrażenia   zgody   na   

nieodpłatne  nabycie   nieruchomości. 

 

  

 

 

Ad.9  

Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 

miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego  terenu  w  Białej, obręb  Biała 

Górna. 

 

Kierownik GPN A.Jagielska – po uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  dla terenu całej Gminy Kłobuck przedstawiony  został 

projekt uchwały dot. przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę  stanowiącą  własność Gminy 

Kłobuck  położoną w Białej, obręb Biała Górna przy ul. Parkowej. 

Teren tej nieruchomości  objęty jest obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego  w którym przeznacza się  ją pod zabudowę 

mieszkaniową. Natomiast mieszkańcy Sołectwa Biała od kilku lat  domagają się, aby ten 

teren przeznaczyć pod rekreację i wypoczynek. W związku z tym, że   ustalenia 

obowiązującego  planu stoją w sprzeczności z oczekiwaniami mieszkańców proponuje się 

przystąpienie do zmiany cytowanego planu.  

Przy opracowywaniu planów musi być zachowana zgodność z ustaleniami  studium. Stąd 

czekano z  przedstawieniem projektu  uchwały do czasu uchwalenia zmiany studium w 

którym obecnie takie przeznaczenie zostało uchwalone.  



 

 

Na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania zaproponowano zmianę załącznika do 

uchwały, aby ten teren  objęty opracowaniem rozszerzyć aż do samego terenu  rzeki.  

Przygotowana będzie zmiana załącznika . 

Przez teren nieruchomości gminnej  przebiega rów melioracyjny, który kończy się na  

działce  gminy  i rozważa się w przyszłości wykonanie przedłużenia tego rowu do rzeki 

i dlatego w granicach  do opracowania proponuje się objąć również  obszar bezpośrednio 

przylegający do rzeki.  

 

Radny A.Tokarz – był na wizji lokalnej, oglądał teren , drzewostan jest stary, wręcz 

unikatowy, jest za poparciem pomysłów  Radnego Bełtowskiego i Rady Sołeckiej w Białej. 

 

Radny J.Batóg – sprawa ta się już dość długo ciągnie, bo od 2006r. Rada Sołecka 

wychodziła z propozycjami, aby zmienić przeznaczenie tego terenu  i  zachować go, żeby 

służył wszystkim mieszkańcom Sołectwa . Jest to ładny teren  i  jak najbardziej 

odpowiedni  na taki  cel. 

Osobiście jest w pełni  za poparciem  propozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej z Białej. 

  

 

Radny Z.Bełtowski – słusznie, że ta sprawa została wreszcie poruszona. Jak sama mapka 

wskazuje jest odpływ wody z terenu Białej, który w końcu rozlewa się po całym terenie. 

Poprosił, że w pierwszym  momencie  jak już będzie to zatwierdzone,  to zrobić ten rów i 

odwodnić ten teren. Chcieliby zagospodarować ten  dół, który jest cały  podmoknięty. 

Jak odwodni się ten teren i ta woda nie będzie się rozlewać po całym terenie, tylko 

popłynie do rzeki Białki, to teren ten można w jakiś sposób  zagospodarować. 

Poprosił o realizację odwodnienia tego terenu, tym bardziej, że  po kontroli   z Urzędu  

Marszałkowskiego  były takie zalecenia.  

 

Radny A.Tokarz – dodał, że jest tam przepust przez drogę przez ul. Parkową  bardzo 

zrujnowany . Nie da się uniknąć odbudowy tego przepustu . 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, jakie jest docelowe przeznaczenie tego terenu.  

 

Kierownik GPN A.Jagielska –   obecnie obowiązujący   plan miejscowy   przeznacza teren  

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Natomiast z inicjatywy Rady Sołeckiej i 

mieszkańców proponuje się dokonanie zmiany ustaleń planu . Uchwalone studium na to 

pozwala, ponieważ w zapisach studium jest  w tej chwili teren wskazany  jako   usługi 

sportu, rekreacji, więc będzie  zgodne z ustaleniami  studium.  

 

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

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  sprawie   przystąpienia  do  sporządzenia 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  Białej, obręb  Biała 

Górna. 

  

 



 

 

 

 

 

Ad.10  

Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2015r. 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – odczytał  propozycję planu pracy komisji    na  II 

półrocze 2015r.  

 

Lipiec 2015r. 

1. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Sierpień 2015r. 

1. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Wrzesień 2015r. 

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

2. Omówienie sprawozdania o udzielonych ulgach w I półroczu 2015r. 

3. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Październik 2015r. 

1. Zaopiniowanie materiałów do projektu budżetu vna rok 2016 w zakresie projektu planu 

    zadań inwestycyjnych wraz ze wstępnym zbiorczym zestawieniem proponowanych 

    dochodów i wydatków  (do 5 listopada). 

2. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Listopad 2015r. 

1. Omówienie stawek podatkowych na 2016r. 

2. Wstępne zaopiniowanie budżetu na 2016r. 

3. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej. 

 

Grudzień 2015r. 

1. Wydanie opinii do projektu budżetu na 2016r. (do 10 grudnia) 

2. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej. 

3. Omówienie planu pracy komisji na I półrocze 2016r. 

 

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

zaopiniowała  plan  pracy  komisji  na  II półrocze 2015r. 

/Za – głosowało 13 osób  ,   przeciwnych – 0  ,   wstrzymała się – 1 osoba/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ad.11 

Sprawy różne. 

 

  

Radny A.Tokarz – poprosił, aby w przyszłości  o wizytach takich gości  jak:   

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego  

A.Baczyński  i Wiceprezes Z. Cierpiał powiadamiać radnych, aby mogli się przygotować 

do zadawania pytań. 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska   o  godz. 12:55  zamknął   posiedzenie.  

 

      

Przewodniczył:   Janusz Soluch 

      Protokołowała:   Danuta Kowalik 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


