
Kłobuck, dnia 13 maja 2022

Rada Miejska w Kłobucku
Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

Protokół nr 5/2022
V Posiedzenie w dniu 13 maja 2022 
Obrady rozpoczęto o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 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 oraz sprawdzenie kworum.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie
z listą obecności i stanem faktycznym jest kworum, zatem obrady są prawomocne. 

2. Zmiany w porządku obrad.

Nie zgłoszono.

3. Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 r. /  projekt 
protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/ 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 r. /projekt protokołu 
został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/ . 

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

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



4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 
2022.

Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały. 

Radny j. Soluch zapytał, czy inwentaryzacja dotycząca wyrobów azbestowych zostanie 
przeprowadzona w całej gminie? 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj poinformowała, że tak. Odniosła się do 
Krajowego Programu Usuwania Azbestu. Zaznaczyła, iż celem przeprowadzenia 
inwentaryzacji jest pozyskanie danych o posesjach na których są budynki zawierające azbest.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał o plan realizacji modernizacji odcinka drogi ul.
Topolowej w Łobodnie.

Burmistrz Kłobuck J. Zakrzewski poinformował, że projekt dokumentacji przedstawiony do 
zmian ma rozwiązać przede wszystkim problem odwodnienia fragmentów ulic i przy okazji 
konflikt, który trwa od lat. Wyjaśnił, iż dokumentacja będzie w specustawie z podziałem 
geodezyjnym. 

Radna E. Kotkowska poprosiła o przybliżenie kwestii dotacji do zakupu pojazdu dla OSP 
Łobodno.

Burmistrz Kłobuck J. Zakrzewski poinformował, że 425 000 zł jest przeznaczone z budżetu 
gminy i 425 000 zł z KSRG oraz z WFOŚiGW, co łącznie daje 850 0000 zł. Zaznaczył, że do 
zakupu samochodu może braknąć ok. 50 000 zł.

Radna E. Kotkowska z uwagi na sporą kwotę tego przedsięwzięcia zapytała, czy zakup 
samochodu jest niezbędny?

Burmistrz Kłobuck J. Zakrzewski poinformował, że rada zaakceptowała przeznaczenie na ten
cel 425 000 zł uchwalając budżet na 2022 r. i taki wkład własny został zabezpieczony. 
Podkreślił, iż gmina starała się o promesę na ten cel i jako jedna z niewielu ją otrzymała. 
Przybliżył działalność OSP Łobodno i etapy starania się o środki na zakup samochodu. 
Odniósł się do kosztów zakupu samochodu dla OSP Biała, zmian przepisów  dotyczących 
VAT. Uważa, że zadanie należy sfinalizować. Jego zdaniem dyskusja w tym temacie jest 
spóźniona.  

Radna E. Kotkowska jej zdaniem nie wszyscy jednogłośnie podjęli decyzję o przeznaczeniu 
środków na omawiany cel. Uważa, że kwota jest bardzo dużym wydatkiem, biorąc pod uwagę
sytuację związaną z zagrożeniem wykonania budżetu, wynikającą z aktualnego stanu 
gospodarki. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek wyjaśnił, iż jego zdaniem niezasadna byłaby 
rezygnacja z otrzymanego dofinansowania.

Głosowano w sprawie:
Wypracowanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 
rok 2022.

Wyniki głosowania



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

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

5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Kłobuck uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu.

Sekretarz S. Piątkowska zreferowała w/w projekt uchwały.

Radna E. Kotkowska jej zdaniem zaproponowana stawka mogłaby być wyższa. Zapytała na 
czym polegają szkolenia strażaków?; w jakich zdarzeniach uczestniczyli strażacy?

Sekretarz S. Piątkowska w kwestii zdarzeń poinformowała, że takie statystyki prowadzi PSP. 

Radna E. Kotkowska poprosiła o przygotowanie takiego zestawienia. 

Burmistrz Kłobuck J. Zakrzewski poinformował, że wysokość stawki została skonsultowana, 
wypracowana i zaakceptowana z prezesami, zarządami OSP. Wyjaśnił i przybliżył temat 
szkoleń strażaków. Podkreślił, iż są to szkolenia specjalistyczne. Uważa, że zaproponowana 
stawka jest racjonalna i rekompensuje strażakom czas poświęcony na szkolenie.

Sekretarz S. Piątkowska poinformowała, że corocznie strażacy mają obowiązek odbywania 
szkoleń. Wyjątek stanowił okres pandemii – okres 2 lat. 

Głosowano w sprawie:
Wypracowanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Kłobuck uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu. 

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

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

6. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłobuck
za 2021 r.



Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj przedstawiła informację.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał, czy w porównaniu do roku ubiegłego ilość 
odpadów wzrosła? Poprosił o przybliżenie kwestii dotyczącej zamawiania worka big-bag.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj poinformowała, że ilość odpadów spadła o 
500 t. Odniosła się do sytuacji. Wyjaśniła procedurę pozyskiwania worka big-bag. 

Radny T. Wałęga poruszył temat rocznego przydziału worków big-bag dla gospodarstw. 
Zaproponował, aby rozważyć możliwość jego zwiększenia. W nawiązaniu do przedstawionej 
informacji przez kierownik GOR stwierdził, że mieszkańcy bloków generują mniej odpadów 
niż mieszkańcy domów jednorodzinnych. W związku z powyższym, jego zdaniem, 
należałoby przemyśleć wprowadzeniu ulg dla mieszkańców bloków. 

Burmistrz Kłobuck J. Zakrzewski poinformował, że w kwestii zwiększenia ilości worków 
big-bag należałoby zmienić regulamin. Kwestia jest do ustalenia. Przypomniał o możliwości 
wywożenia odpadów na PSZOK. 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj poinformowała o obowiązku odbioru 
odpadów remontowych przez firmy je przeprowadzające. 

Radny J. Kulej zapytał, czy w związku z napływem obywateli z Ukrainy w gminie, wzrosła 
liczba zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska-Graj poinformowała, że w tej kwestii jest w stałym
kontakcie z GOPS. Mieszkańcy gminy udzielający pomocy obywatelom z Ukrainy zmieniają 
deklaracje i jest widoczny ich wzrost.

7. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek

 

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


