
Kłobuck, dnia 28 listopada 2022 r.

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

Protokół nr 14/2022
XIV Posiedzenie w dniu 28 listopada 2022 
Obrady rozpoczęto 28 listopada 2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:00 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

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 13/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 18.11.2022 r. /projekt 
protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 13/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 18.11.2022 r. /projekt 
protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl/. 

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

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

4. Wstępne zaopiniowanie budżetu na 2023 r.



Skarbnik K Trzepizur zreferowała w/w punkt. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek czy zaproponowane tematy omawiane podczas 
wcześniejszej Komisji zostały wprowadzone do budżetu? Jak wygląda kwestia dotycząca 
przychodów, dochodów i zadłużenia na 2023 r.?

Burmistrz J. Zakrzewski sytuacja jest dynamiczna. Najprawdopodobniej zanim przystąpimy 
do uchwalenia budżetu nastąpią zmiany. Najbliższe tygodnie pokażą, jaki będzie jego 
ostateczny kształt. Dwie kwestie mogą spowodować zmianę zapisów budżetowych tj.: wpływ 
trzeciego wniosku do Polskiego Ładu oraz zadanie dotyczące ul. Ogrodowej i Mickiewicza. 
Prawdopodobnie w przyszłym roku będzie jeszcze jeden nabór wniosków do Polskiego Ładu, 
co też będzie determinowało zmiany budżetowe. Założenia główne nie ulegną radykalnej 
zmianie. Planowany wzrost zadłużenia może się wydawać bardzo wyskoki, jednak podobnie 
jak w poprzednich latach, kredyt planowany nie jest zaciągany w pełnej wysokości. Po stronie
dochodów wprowadzone są zapisy, które powinny znacząco zasilić budżet. Dotyczy to 
wzrostu opłaty tzw. planistycznej. Jeżeli chodzi o plan wydatków, to staraliśmy się go 
bilansować na tyle na ile było to możliwe. 

Radny T. Wałęga proszę o więcej informacji odnośnie projektu budynku mieszkań 
socjalnych. Z czego wynika brak kwot w rozdziale 90001 oraz 92604. 

Burmistrz J. Zakrzewski głównym powodem wprowadzenia zapisu dotyczącego mieszkań 
socjalnych jest słaby stan techniczny budynku przy ul. Orzeszkowej. Rzeczoznawcza 
budowlany może w każdej chwili uznać, że budynek ten nie nadaje się do dalszego 
użytkowania.  W związku z powyższym jest plan, aby na ul. Wodociągowej rozbudować lub 
dobudować mieszkania. 

Projekt dotyczący kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w 
Kłobucku jest w realizacji. Zadanie zostało przeniesione na przyszły rok. Planowane jest jego 
wprowadzenie do Polskiego Ładu. Projekt budynku klubowego Pogoń Kamyk został 
zakończony. Nie jest wprowadzony do budżetu, gdyż nie ma planów realizacyjnych. 

Skarbnik K. Trzepizur brak kwot w powyższych rozdziałach nie ma wpływu na kształt 
budżetu, gdyż są to zadania tegoroczne.

Radny T. Wałęga z jakiego tytułu spodziewamy się wpływu opłaty planistycznej?

Burmistrz J. Zakrzewski mamy nowego inwestora. Prawdopodobnie w najbliższym czasie 
zostanie podpisane porozumienie i w przyszłym roku ruszy budowa nowych hal handlowo 
usługowych. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek proszę o więcej informacji na temat trzeciego wniosku 
do Polskiego Ładu.

Burmistrz J. Zakrzewski cały czas są prowadzone rozmowy w sprawie. Wniosek dotyczy  
zadań drogowych tj. ul. Baczyńskiego w Kłobucku, ul. Strażackiej w Łobodnie oraz mostu w 
Rybnej i w Kopcu. Z uwagi na realia rynkowe pracujemy nad modyfikacją w/w zadań. 
Szukamy innych rozwiązań aby uzyskać promesę na ten wniosek. 

Radna E. Kotkowska jak przedstawia się kwestia dotycząca realizacji zadania ul. 
Mickiewicza w Kłobucku?



Burmistrz J. Zakrzewski na to zadanie wpłynęły trzy oferty. Oferty są korzystne, jest szansa 
na rozstrzygnięcie przetargu. Staramy się o dofinansowanie w tej sprawie. 

Radna E. Kotkowska w planie budżetu jest zadanie dotyczące projektu basenu odkrytego. Jak
wygląda ta kwestia?

Burmistrz J. Zakrzewski warto mieć przygotowaną dokumentację na to zadanie, gdyż w 
przypadku możliwości pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy na wybudowanie 
basenu, przedstawienie w/w projektu będzie konieczne.

Radna E. Kotkowska doposażenie i ulepszenie bazy na Zakrzewie byłoby bardziej 
przydatnym i potrzebnym rozwiązaniem na chwilę obecną.

Burmistrz J. Zakrzewski projekt rewitalizacji Zakrzewa jest w naszych planach, jednak w 
pierwszej kolejności jest wykonanie kanalizacji na tym terenie.

Radny M. Cieśla co z przebudową ul. Sienkiewicza do ul. Zakrzewskiej?

Burmistrz J. Zakrzewski jest plan wprowadzenia tego zadania do kolejnej edycji Polskiego 
Ładu. Póki co nie został zakończony proces projektowy i kosztorysowy zadania.

Głosowano w sprawie:
Wstępne pozytywne zaopiniowanie budżetu na 2023 r. wraz z WPF. 

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Ewelina Kotkowska, Jerzy 
Kulej, Tadeusz Praski, Marcin Wojtysek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Janusz Soluch, Tomasz Wałęga

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek co z oświetleniem świątecznym?

Burmistrz J. Zakrzewski choinka i bombka będą na Rynku, natomiast oświetlenie świąteczne 
tylko na rondach głównych.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek

 



Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


