
       Kłobuck, dnia 04 listopada 2021 r. 

RM.0012.1.037.2021 

Protokół nr 37/2021 

z posiedzenia 

Komisja Budżetu, Finansów, 

 Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

odbytego  

w dniu 04 listopada 2021 r. 

w trybie on-line na platformie ZOOM 

Obrady rozpoczęto 4 listopada 2021 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 09:30 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 otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie 

z listą obecności i stanem faktycznym jest kworum zatem obrady są prawomocne. Odczytał 

proponowany porządek posiedzenia. 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Ewelina Kotkowska, Jerzy 

Kulej, Tadeusz Praski, Janusz Soluch, Tomasz Wałęga, Marcin Wojtysek, Mateusz Woźniak 

 



Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 36/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 21.10.2021 r. 
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 

bip.gminaklobuck.pl/  

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu Nr 36/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 21.10.2021 r. /projekt protokołu 

został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/.  
 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Ewelina Kotkowska, Jerzy 

Kulej, Tadeusz Praski, Janusz Soluch, Tomasz Wałęga, Marcin Wojtysek, Mateusz Woźniak 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów do projektu budżetu na 2022 r. w zakresie projektu 

planu zadań inwestycyjnych wraz z wstępnym zbiorczym zestawieniem 

proponowanych dochodów i wydatków. 
 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił i omówił projekt budżetu na 2022 r. Zaznaczył, iż 

zaproponowany wariant założeń do przyszłorocznego budżetu przewiduje wzrost podatków o 

10 %, jednak jest możliwe ograniczenie wzrostu do 6%. Wiąże się to z modyfikacją pewnych 

założeń tj. ograniczania części wydatków inwestycyjnych. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, czy przedstawiony projekt budżetu na 2022 r. 

został skalkulowany pod kątem 10% podwyżki? 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jest to założenie 10% jednak po modyfikacji  

możliwe jest ograniczenie podwyżki do 6%. Wyjaśnił zaproponowane założenia. Odniósł się 

do sytuacji na rynku i ponoszonych kosztach przez Gminę.  

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek poinformował, iż jego zdaniem należałoby 

skalkulować podwyżkę do 6%. Stwierdził, że podwyżka będzie najbardziej znacząca dla 

przedsiębiorców. Zapytał jak wygląda sytuacja podwyżek w innych gminach? 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że z jego wiedzy wynika, iż podwyżka podatków 

będzie we wszystkich gminach oprócz Gminy Przystajń - wyjaśnił przyczyny. Dodał, że 

należy reagować na obecną sytuację na rynku.  

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, kiedy była ostatnia podwyżka podatków w 

Gminie Kłobuck? 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że dwa lub trzy lata temu była 5% podwyżka 

podatków. 



Radny M. Cieśla zapytał, czy zakładana jest podwyżka od środków transportu? 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział i wyjaśnił, że nie.  

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał o planowany zakup samochodu dla straży w 

Łobodnie. Dodał, że zadanie to nie zostało ujęte w planach wydatków majątkowych na 2022 

r. 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, iż to zadanie jest wpisane bezpośrednio do budżetu jako 

dotacja celowa. 

Radny J. Batóg odniósł się sytuacji podatkowej na przestrzeni lat i pomocy państwa w tej 

kwestii. Przychylił się do propozycji Burmistrza odnośnie 6% podwyżki. 

Radny T. Wałęga w odniesieniu do planowanych wydatków majątkowych na 2022 r.: 

- poprosił o wyjaśnienie kolejnego postepowania dotyczącego projektu budowy drogi wraz z 

mostem łączącym ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską; 

- zapytał, czy zapłacono za wizualizację czy za projekt odnośnie przebudowy basenu 

odkrytego z wodnym placem zabaw?; 

- zapytał, czy budynek klubowy Pogoni Kamyk będzie znajdował się na zakupionej przez 

gminę działce sąsiadującej ze szkołą?; 

- poprosił o przybliżenie tematu odnośnie projektu przebudowy boiska przy SP Nr 3 w 

Kłobucku. 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, iż w kwestii: 

- projektu przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw poinformował, że została 

zrobiona koncepcja tego terenu, obejmująca założenia do wykonania projektu technicznego; 

- projektu budynku klubowego Pogoń Kamyk poinformował, iż zgodnie z koncepcją i 

projektem, budynek jest usytuowany na działce, którą gmina kupiła; 

- projektu przebudowy boiska przy SP Nr 3 w Kłobucku poinformował, że projekt został 

uzgodniony z dyrektorem placówki. Wyjaśnił zaplanowane założenia co do tego zadania; 

 

- projektu budowy drogi wraz z mostem łączącym ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - odniósł 

się do sprawy związanej z naliczeniem kar dla wykonawcy, który nie wywiązał się z 

wykonania umowy. Poinformował o rozważanych założeniach dotyczących zgłoszenia 

niektórych zadań do Polskiego Ładu w tym również w/w projektu. 

Radny T. Wałęga zapytał, czy przebudowa przejazdu kolejowego uwzględnia również 

wykonanie ciągłości chodnika? 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, iż gmina posiada projekt przebudowy skrzyżowania, który  

zakłada również uregulowanie kwestii przejścia dla pieszych. 



Radny J. Batóg odniósł się do zadań inwestycyjnych. Poprosił o wprowadzenie w 

przyszłorocznym budżecie  naprawy ul. Podleśnej. Poruszył problem dotyczący pieca w 

przedszkolu Nr 4 w Kłobucku. 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, iż wraz z zakładałem komunalnym starają się sukcesywnie 

rozwiązywać problemy dotyczące dróg. Zapewnił, iż w przyszłym roku inwestycja dotycząca 

ul. Podleśnej będzie realizowana. Odniósł się do ul. Łąkowej. Nawiązał do rozporządzenia 

dotyczącego technologii budowy dróg. W kwestii pieca poinformował, że czeka na ekspertyzę 

dodając, iż środki na ten cel będą zabezpieczone.   

Radny J. Kulej w kwestii przejazdu kolejowego i ciągłości chodnika, przypomniał spotkanie 

z przedstawicielami kolei w tej sprawie.   

Radny T. Wałęga zapytał, na jakim etapie jest temat dotyczący ciągłości chodnika. 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, iż już projekt przebudowy ul. Reja z ul. Zakrzewską 

zakładał uporządkowanie tego terenu w całości. Brakujący chodnik miał być uzupełniony. 

Radny J. Kulej odniósł się do sprawy dotyczącej wykonawstwa i terminowości realizacji 

zadań przez kolej. 

Radna E. Kotkowska poinformowała, iż liczyła, że projekt ul. Ogrodowej na starym osiedlu 

będzie uwzględniony w budżecie na 2022 r. Odniosła się do: kwoty przeznaczonej na projekt 

przebudowy boiska przy SP Nr 3 w Kłobucku; tematu związanego z ul. Cielebana; kwestii 

podniesienia podatków informując, że podwyżki będą miały największy wpływ na 

najuboższych oraz do dysproporcji w podziale środków z budżetu państwa między gminami.  

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował i wyjaśnił, iż w pkt 10 planu wydatków majątkowych 

na rok 2022 zostało ujęte zadanie dotyczące przebudowy odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku. 

Wyjaśnił, iż obejmie to całość ul. Ogrodowej. Odniósł się do skutku jaki poniosą najbiedniejsi 

w kwestii podniesienia podatków. Poprosił o nieużywanie takiej argumentacji. Zaznaczył, iż 

podwyżka uderzy najbardziej w przedsiębiorców. Zaznaczył, że jego obowiązkiem jest 

reagowanie na sytuację jaka ma miejsce na rynku i utrzymać gminę na obecnym poziomie. 

Odniósł się do tworzenia budżetu, poprosił o zrozumienie sytuacji  i racjonalne wypracowanie 

końcowych założeń. 

Radna E. Kotkowska podziękowała Burmistrzowi za ujęcie w całości projektu ul. 

Ogrodowej. W odniesieniu do podwyżek poinformowała, iż pośrednio uderzą one w 

mieszkańców. Zaznaczyła, iż rok rocznie na osiedlu radnego J. Batóga realizowane są bardzo 

duże inwestycje. Nawiązała do zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 

stanowiska kierownicze. Zaznaczyła, iż  będzie to również dodatkowy koszt w budżecie na 

2022 r.  

Burmistrz J. Zakrzewski odniósł się do inwestycji realizowanych na Zagórzu. Poprosił 

radnych o branie pod uwagę i wspieranie inwestycji służących wszystkim mieszkańcom. 

Radna E. Kotkowska podkreśliła, iż jako jedyna wnioskowała o fontannę na rynku w 

Kłobucku.  

Radny J. Batóg odniósł się i wymienił jakie prace zostały zrobione na Jego osiedlu.   



Radny T. Wałęga zapytał, o temat związany z dowieszeniem latarni na ul. Mickiewicza? 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że najprawdopodobniej ul. Mickiewicza jest 

uwzględniona w zaplanowanych realizacjach w tej kwestii.  

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek poddał pod głosowanie zaopiniowanie materiałów do 

projektu budżetu na 2022 r. w zakresie projektu planu zadań inwestycyjnych wraz z 

wstępnym zbiorczym zestawieniem proponowanych dochodów i wydatków.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował i wyjaśnił, że głosowanie powinno dotyczy, iż 

stanowisko Komisji jest zgodne z sugestią Burmistrza tj.: jeżeli zostanie ograniczona część 

wydatków inwestycyjnych, będzie można zmienić kwestię podwyżki podatków do poziomu 

6%.  

Głosowano w sprawie: 
Zaopiniowanie materiałów do projektu budżetu na 2022 r. w zakresie projektu planu zadań 

inwestycyjnych wraz z wstępnym zbiorczym zestawieniem proponowanych dochodów i 

wydatków - jeżeli zostanie ograniczona część wydatków inwestycyjnych, będzie można 

zmienić kwestię podwyżki podatków do poziomu 6%.  

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, Ewelina Kotkowska, Jerzy 

Kulej, Tadeusz Praski, Janusz Soluch, Marcin Wojtysek, Mateusz Woźniak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Tomasz Wałęga 

Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały do projektu budżetu na 2022 r. 

4. Sprawy różne. 

Nie zgłoszono. 

 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Komisji zamknął  posiedzenie.   

 
                                                  Przewodniczący Komisji 

                                                     Marcin Wojtysek 

 

 

Przygotowała: Magdalena Kuczera

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


