
                                                                                                        Kłobuck, dnia 15.09.2021 r. 

RM.0012.1.035.2021

Protokół nr 35/2021
z posiedzenia

Komisja Budżetu, Finansów,
 Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

odbytego 
w dniu 15 września 2021 r.

Posiedzenie rozpoczęto 15 września 2021 r. o godz. 10.00, a zakończono o godz. 11.30 tego
samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków.

Obecni:

1. Józef Batóg
2. Angelika Borowiecka-Idziak
3. Mirosław Cieśla
4. Ewelina Kotkowska
5. Jerzy Kulej
6. Tadeusz Praski
7. Janusz Soluch
8. Tomasz Wałęga
9. Marcin Wojtysek
10. Mateusz Woźniak

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji M. Wojtysek o godz. 10:00 w trybie on-line na platformie ZOOM
otworzył  posiedzenie  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Handlu,  Usług i  Ochrony Środowiska.
Powitał  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu  Komisji.  Oświadczył,  że  zgodnie  z  listą
obecności  i  stanem  faktycznym  jest  kworum  zatem  obrady  są  prawomocne.  Odczytał
proponowany porządek posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 34/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 10.08.2021 r. 
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl/ 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 34/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 10.08.2021 r. 

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Jerzy Kulej, Janusz Soluch, 
Tomasz Wałęga, Marcin Wojtysek, Mateusz Woźniak
BRAK GŁOSU (1)
Tadeusz Praski



NIEOBECNI (1)
Ewelina Kotkowska

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

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały.

Radny M. Woźniak zapytał: 

-  jaka  była  finalna  kwota  przetargu  odnośnie  przebudowy drogi  gminnej  ul.  Powstańców
Śląskich w Kłobucku;

- co dokładnie będzie wykonane przy budynku ośrodka zdrowia w Kamyku.

Poprosił o szczegóły dotyczące modernizacji: nawierzchni terenu przy garażach ul. Rómmla 
nr 2 i nr 4, ul. Kościelnej w miejscowości Libidza, ul. Żabiej w Kłobucku. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek  zapytał,  jaki jest całkowity koszt dotyczący zadania
przy budynku ośrodka zdrowia w Kamyku?

Skarbnik  K.  Trzepizur  poinformowała,  że  finalna  kwota  przetargu  odnośnie  przebudowy
drogi  gminnej  ul.  Powstańców  Śląskich  w  Kłobucku  wynosi  425 248,22  zł,  planowana  
1 095 376,00 zł.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski wyjaśnił  kwestię  dotyczącą  modernizacji  ulic.
Poinformował,  że  przy  budynku  ośrodka  zdrowia  w  Kamyku  zostanie  utwardzony  cały
parking. Nadmienił, iż całkowity szacunkowy koszt tego zadania  wyniesie ok. 100 000 zł. 

Radny M. Woźniak zapytał czy ul. Żabia będzie wykonana w całości?

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że raczej nie. 

Radny J. Kulej w odniesieniu do prac na ul. Żabiej zaznaczył, iż jego zdaniem należałoby 
poprawić stan ulicy Żabiej pomiędzy ul. Stawową, a drogą powiatową. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że zakres prac będzie ustalany na bieżąco. 

Radny J. Batóg odniósł się do niedokończonego fragmentu drogi na ul. Poprzecznej. Zapytał,
czy jest możliwe dokończenie tego zadania?

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że prace są już przewidziane do realizacji. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek poprosił o wyjaśnienie kwestii zwrotu przez Wojewodę
części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Skarbnik K. Trzepizur wyjaśniła, że jeżeli środki funduszu sołeckiego są prawidłowo 
wydatkowane i prawidłowo rozliczone, wówczas zostają zwrócone przez Wojewodę. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Jerzy Kulej, Tadeusz Praski, 
Janusz Soluch, Tomasz Wałęga, Marcin Wojtysek, Mateusz Woźniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ewelina Kotkowska

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

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały.

Radna E. Kotkowska zapytała, czy  środki w kwestii termomodernizacji budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego na terenie OSiR  to środki zewnętrzne czy własne i ewentualnie jaki
jest udział środków własnych, a jaki zewnętrznych?

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski poinformował,  że  są  to  środki,  które  zgodnie  z
kosztorysem inwestorskim są wprowadzone. Przewidywane jest dofinansowanie z funduszy
unijnych 85% tej wartości.

Radny T.  Wałęga w odniesieniu  do pkt  1.1.2.2.  dotyczącego  termomodernizacji  budynku
zaplecza  sanitarno-szatniowego  na  terenie  OSiR  w  Kłobucku  zapytał,  czy  jeżeli  parytet
dofinansowania jest rzędu 85% to czy oprócz termomodernizacji nie należałoby pomyśleć  
o  rozbudowie budynku klubowego np. w kierunku hali?

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski przychylił  się  do  propozycji  radnego  T.  Wałęgi.
Zaznaczył  jednak,  że  nie  ma  takich  środków  zewnętrznych,  dających  możliwość
pozyskiwania  takiego  procentu  dofinansowania.  Podkreślił,  iż  program  obejmował  tylko
termomodernizację  budynków  istniejących  i  to  udało  się  pozyskać.  Dodał,  że  nie  ma
programu umożliwiającego pozyskanie środków na rozbudowę czy budowę. Nadmienił, iż od
Ministerstwa  Sportu  trudno  jest  pozyskać  środki,  a  są  to  środki  na  bazie  1/3  wartości
inwestycji.  Poinformował,  że rozbudowa budynku klubowego to wydatek min.  miliona zł.
Podkreślił, iż nie widzi potrzeby pilności rozbudowy budynku, a problem dotyczący małej
ilości miejsca w budynku to jego zdaniem kwestia odpowiedniej organizacji.  Wyjaśnił,  że
ilość szatni dla dzieci i młodzieży jest wystarczająca.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

5.  Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego  na  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Gminy
Kłobuck w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej
pożyczki i kredytów.

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały.

Radny T. Wałęga  zapytał,  czy w umowie  z  bankiem gmina ma zapisane oprocentowanie
zmienne czy stałe? Jego zdaniem w przypadku zmiennego oprocentowania, rosnący wibor,
nie do końca jest na korzyść gminy.

Skarbnik K. Trzepizur poinformowała, że kredyt zostanie zaciągnięty dopiero po wyrażeniu
zgody przez radnych i  wówczas  będzie  prowadzone postępowanie przetargowe w którym
wymagane od oferentów będzie oprocentowanie zmienne. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski  wyjaśnił, że zmienne oprocentowanie polega na tym, iż
zmienia się wibor. Dodał, że marże ustala się na stałym poziomie,  a wibor jest zmienny i
może być korzystny lub nie. Jego zdaniem żaden bank nie zgodzi się na stały wibor. Gmina
ustali tylko maksymalny limit kredytu.   

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

7.  Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr 252/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku 
w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021.

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  M.  Wojtysek  poprosił  o  przypomnienie,  jakie  były  poprzednie
zapisy w uchwale z grudnia 2020 r., jakie wówczas były ustalone limity?

Skarbnik K. Trzepizur przedstawiła sytuację dotyczącą limitów.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

8. Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
320/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie
zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  programu  pomocy  de
minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały.

Radna  E.  Kotkowska  zapytała  czy  w  oświadczeniu  zawarta  jest  podstawa  prawna,  czy
pouczenie o odpowiedzialności karnej?

Skarbnik  K.  Trzepizur  poinformowała,  że  nie.  Zgodnie  z  wytycznymi  RIO jest  to  tylko
oświadczenie.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Jerzy Kulej, Tadeusz Praski, 
Janusz Soluch, Tomasz Wałęga, Marcin Wojtysek, Mateusz Woźniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ewelina Kotkowska

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

Skarbnik  K.  Trzepizur zreferowała  w/w projekt  uchwały.  Poinformowała,  iż  w związku  
z  wyborem  nowego  sołtysa  w  sołectwie  Przybyłów  zgłosiła  autopoprawkę:  §  2  pkt  12
otrzymuje brzmienie: „Ewelina Borecka – na terenie Sołectwa Przybyłów;”

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Ewelina Kotkowska, Jerzy 
Kulej, Janusz Soluch, Marcin Wojtysek, Mateusz Woźniak
BRAK GŁOSU (2)
Tadeusz Praski, Tomasz Wałęga

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Skarbnik K. Trzepizur przedstawiła sprawozdanie. 

Radny M. Cieśla zapytał,  o  termin  dokończenia  oświetlenie  od przejazdu kolejowego ul.
Zakrzewskiej oraz o łącznik ul. Zakrzewskiej.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski wyjaśnił, że prace te najprawdopodobniej są zaplanowane
w  drugim  półroczu,  a  temat  będzie  wyjaśniony  podczas  zebrania  z  mieszkańcami.

11. Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych do budżetu Gminy
Kłobuck w pierwszym półroczu 2021 r.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał o zapis w pkt 1 i 2 Informacji, dotyczący oceny
wniosków.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski  poinformował,  że  gmina  została  zakwalifikowana  
do dofinansowania po czym, zarówno w przypadku zadania dotyczącego OSiR w Kłobucku



oraz ZSP w Łobodnie ministerstwo narzuciło gminie wymogi, które jego zdaniem spełniać
powinny licencjonowane obiekty lekkoatletyczne. Zaznaczył, iż dostosowanie się do takich
wymogów spowodowałoby kilkukrotny wzrost inwestycji, a dofinansowanie pozostałoby na
tym  samym  poziomie.  Podkreślił,  że  gmina  próbuje  wyjaśniać  sytuację.  Dodał,  iż  może
okazać się, że dofinansowanie, które gmina miała otrzymać będzie niemożliwe.

Radna E. Kotkowska podziękowała Burmistrzowi za próbę pozyskania środków z rządowego
programu rozwoju dróg na ul. Mickiewicza i ul. Ogrodową. Ma nadzieje, że tym razem uda
się  pozyskać  środki.  Wyraziła  zaniepokojenie  przesunięciem  na  drugą  połowę  roku  prac
dotyczących ul. Kasztanowej.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że co do Niwy Skrzeszów to z uwagi na
zmianę koncepcji, należało zmienić projekt, stąd przesunięcie w czasie. Zaznaczył, iż zadanie
powinno być zrealizowane do końca roku. 

12. Sprawy różne.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski   w  kontekście  środków  finansowych  odniósł  się  do
posiedzenia  Komisji  Edukacji  Publicznej,  Ochrony Zdrowia,  Polityki  Społecznej,  Kultury,
Sportu i Turystyki odbytego 14.09.2021.

13.   Zamknięcie   posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Komisji o godz. 11:30 zamknął
posiedzenie.  

Przewodniczący Komisji: Marcin Wojtysek

Protokołowała: Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  15.09.2021r.

Lp. Nazwisko  i  imię Funkcja Podpis

1 Batóg Józef  Członek Komisji obecny

2 Soluch Janusz  Członek Komisji obecny

3 Kulej Jerzy Członek Komisji obecny

4 Wojtysek Marcin Przewodniczący Komisji obecny

5 Woźniak Mateusz Wiceprzewodniczący  Komisji obecny

6 Praski Tadeusz Członek Komisji obecny

7 Cieśla Mirosław Członek Komisji obecny

8 Borowiecka-Idziak
Angelika

Członek   Komisji obecna

9 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

10 Wałęga Tomasz Członek  Komisji obecny


