
 

 

 

Protokół   Nr 1/2014 

z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów, 

Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska 

odbytego  w  dniu   10.12.2014r. 
 

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 

Proponowany  porządek  posiedzenia:  
 

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

    2014r.  

      2. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie    zmiany  Uchwały  Nr 

          377/XXXVIII/2013  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   z   dnia  27 grudnia 2013 roku   w 

           sprawie  przyjęcia    wieloletniej  prognozy   finansowej  na  lata  2014-2017  Gminy 

           Kłobuck. 

      3. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 

   podatku  od  nieruchomości. 

      4. Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały  w  sprawie obniżenia  ceny  skupu  żyta 

          do  celów  wymiaru  podatku. 

      5. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości 

          stawek  podatku  od  środków  transportowych. 

      6. Wypracowanie  opinii  do  projektu  budżetu  na  2015r. 

      7. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 

          352/XXXVI/13 Rady  Miejskiej  w   dnia 25.11.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

    Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2014 r.   z 

     późn. zm. 

8. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie   uchwalenia   Gminnego 

    Programu  Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów   Alkoholowych   na   2015 r. 

9. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie   uchwalenia    uchwalenia 

    Gminnego  Programu  o  Przeciwdziałaniu  Narkomanii  na  2015 r. 

10. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  uchwalenia   programu 

      współpracy  Gminy  Kłobuck  z organizacjami   pozarządowymi  oraz  innymi 

      podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego. 

11. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  wynagrodzenia Burmistrza 

      Kłobucka. 

12. Sprawy  różne.                                                                                    

                        

 

 

I  Posiedzenie  Komisji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej  D.Gosławska   na  

podstawie  § 40  ust. 3   Statutu  Gminy  Kłobuck . 

Burmistrz  J.Zakrzewski    poprosił  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  komisji  

dodatkowych  punktów: 



 

 

 

1. Projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały  Nr 252/XXIV/2012 Rady  Miejskiej w 

Kłobucku z dnia 27.12.2012r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  takiej  opłaty. 

2. Projekt  uchwały w sprawie  określenia  warunków  i trybu  składania  deklaracji  o 

wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  za  pomocą  środków 

komunikacji  elektronicznej. 

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  Rady  Miejskiej  w Kłobucku. 

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania   komisji   ds. nowelizacji   Statutu   Gminy  

Kłobuck. 

 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  D.Gosławska    zaproponowała  wprowadzenie  do  

porządku  posiedzenia  komisji  punktu  dot. wyboru  Przewodniczącego  i   

Wiceprzewodniczącego  Komisji Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  

Środowiska. 

 

 

Porządek   posiedzenia  komisji  po  zmianach: 

 

1. Wybór  Przewodniczącego  i   Wiceprzewodniczącego   Komisji.    

2. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu 

    na  2014r.  

3. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie    zmiany  Uchwały  Nr 

    377/XXXVIII/2013  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   z   dnia  27 grudnia 2013 roku   w 

    sprawie  przyjęcia    wieloletniej  prognozy   finansowej  na  lata  2014-2017  Gminy 

    Kłobuck. 

4. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 

    podatku  od  nieruchomości. 

5. Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały  w  sprawie obniżenia  ceny  skupu  żyta 

    do  celów  wymiaru  podatku. 

6. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości stawek 

    podatku  od  środków  transportowych. 

7. Wypracowanie  opinii  do  projektu  budżetu  na  2015r. 

8. Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 

    352/XXXVI/13 Rady  Miejskiej  w   dnia 25.11.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

    Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2014 r.   z 

     późn. zm. 

9. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie   uchwalenia   Gminnego 

    Programu  Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów   Alkoholowych   na   2015 r. 

10.Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie   uchwalenia    uchwalenia 

     Gminnego  Programu  o  Przeciwdziałaniu  Narkomanii  na  2015 r. 

11.Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  uchwalenia   programu 

     współpracy  Gminy  Kłobuck  z organizacjami   pozarządowymi  oraz  innymi 

     podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego. 



 

 

 

      12.Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  wynagrodzenia Burmistrza 

           Kłobucka. 

      13.Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały  w  sprawie    zmiany  uchwały  Nr 

           252/XXIV/2012 Rady  Miejskiej   w  Kłobucku z dnia 27.12.2012r.  w  sprawie  wyboru 

           metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz 

           ustalenia  stawki  takiej  opłaty. 

      14.Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały w sprawie  określenia  warunków  i trybu 

            składania  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

            komunalnymi  za  pomocą   środków  komunikacji  elektronicznej. 

      15.Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych 

           Rady  Miejskiej  w   Kłobucku. 

      16.Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały  w  sprawie  powołania   komisji   ds. 

           nowelizacji   Statutu   Gminy   Kłobuck. 

17.Sprawy  różne. 

 

Członkowie  komisji   jednogłośnie  zaakceptowali  wprowadzenie  zmian  do  porządku  

posiedzenia  komisji  zgłoszonych  przez  Burmistrza  oraz  Przewodniczącą  Rady  

Miejskiej.  

 

Komisja  jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała   przedstawiony   porządek   obrad  

Komisji   wraz  z   wprowadzonymi   zmianami.  

 

 

Ad.1 

Wybór  Przewodniczącego  i   Wiceprzewodniczącego   Komisji  Budżetu,  Finansów, 

Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska 

 

Wybrana  została  Komisja  Skrutacyjna  w  ilości 3 osób,  celem  przeprowadzenia  

wyborów  na  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego   w/w  komisji  w  głosowaniu  

tajnym. 

Po  rozdaniu  kart  do  głosowania  i  ich  przeliczeniu, Komisja  Skrutacyjna  stwierdziła, 

że: 

na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony  Środowiska  

wybrano  w głosowaniu tajnym    P.  Janusza  Solucha, 

na Wiceprzewodniczącego  Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 

Środowiska  wybrano  w  głosowaniu  tajnym   P. Tomasza  Wałęgę. 

 

Prowadzenie  obrad  Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

przejął   nowo  wybrany  Przewodniczący   P. Janusz  Soluch. 

 

 

Ad.2   

Wypracowanie   opinii    do   projektu   uchwały   w   sprawie   zmian   w   planie  budżetu 



 

 

na  2014r.  

 

Skarbnik K.Jagusiak -    zgłosiła  w  imieniu  Burmistrza   autopoprawkę   dot.  podziału 

subwencji   oświatowej, co  zawarte  jest  w  Załączniku Nr 1 – kwota   50.000 zł   dotyczy 

zwiększenia  dochodów  z  tytułu  subwencji   oświatowej. W związku   z   tym, że  w 

pierwotnym  projekcie  ta   subwencja   miała   w   całości  iść    na  wyposażenie    sal  

lekcyjnych  dla   sześciolatków,  a  została  ona   skierowana   na  zakup   materiałów    

wyposażenia  dla  naszych  szkół. Okazało   się, że  część  tej  subwencji    jak gdyby  

przynależy  wnioskowi  szkół   związanych  z  Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół 

Katolickich,  należy  postąpić tu  sprawiedliwie  i  w  związku z tym , tą część  subwencji  

należy  przesunąć  na dotację  dla  tych  szkół. 

Sytuacja była taka, że  nasze  szkoły  złożyły wnioski  o  52.950 zł  subwencji , natomiast 

szkoły   związane  ze  Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich  na  kwotę  21.508 zł  

czyli  łącznie  była  to  kwota 74.458 zł. W związku z tym, że otrzymano tylko  50.000 zł  , 

przy  tej   autopoprawce   została  ta   szkoła  uwzględniona   i   ich  wniosek  stanowi  28%  

przynależnej  kwoty  subwencji. Dlatego  składa autopoprawkę, aby  kwota zwiększenia 

na materiały w zakresie   Rozdziału    szkół  podstawowych  wynosiła   nie  50.000 zł   a  

35.555 zł , natomiast  przynależną  w stosunku   do  złożenia  wniosku  kwoty  14. 445 zł  

zawrzeć  w  §  2590  dotacje podmiotowe z budżetu   dla  publicznej  jednostki  systemu  

oświaty   w  w/w  wysokości.   

Autopoprawka  skutkuje  zmianą  również  § 1  w  opisie  w zakresie   dotacji   na    

wspomnianą  wyżej  kwotę. 

Jeśli  chodzi o  zmiany  pozostałe dot. Załącznika Nr 2  do planu  wydatków budżetowych 

to  w zakresie dotacji  na poszczególne  rozdziały w Dziale Oświata i  Wychowanie dotacji 

na zadania  bieżące  dotyczą przesunięcia kwot  pomiędzy  rozdziałami  i  dotyczą   kwoty 

dotacji    płaconych   przez   gminę   dla    jednostek   systemu   oświaty,   gdzie    organem 

prowadzącym nie jest gmina. Mamy w tej chwili trzy główne podmioty, które  prowadzą 

szkoły  bądź  przedszkola  dla  których  organizatorem   nie   jest gmina . Wynika   to   

oczywiście   ze   zmniejszenia   bądź   zwiększenia   liczby   uczniów  czy przedszkolaków.  

Jeśli  chodzi  o zmiany  dotyczące  wynagrodzenia  i  pochodnych  na  wynagrodzenia ,  to 

zgodnie z  uzasadnieniem  opisowym do tego projektu uchwały brakuje nam pieniędzy  w 

zakresie  tych  płac  i  pochodnych . Uzasadnieniem  tutaj  są głównie  sprawy  związane  z  

odejściem  nauczycieli   na   świadczenie   zdrowotne   i  z  większą   wypłatą   w  miesiącu 

styczniu   dodatku   jednorazowego  dla  nauczycieli, niż   była  zawarta  w   budżecie. 

 

Radna  D. Kasprzyk – zapytała  o liczbę  17 urlopów  dla  poratowania  zdrowia   przez   

nauczycieli, jak  to  się  kształtowało  w  latach  poprzednich,  bo  jak  sobie  przypomina   

kiedyś  była  to  liczba  1  czy  2 osoby. 

 

Burmistrz   J.Zakrzewski   –  w przyszłym  roku  planowane   jest   ograniczenie   urlopów  

zdrowotnych, bo  jest  to  potężne  uderzenie  w  budżet  oświaty. Czeka  nas   rozmowa  z 

dyrektorami  szkół,   aby  faktycznie  racjonalnie  do  tematu  podchodzić  wiedząc,  że   są  

to  jednak   niebagatelne   koszty  dla  budżetu  oświaty.  

 



 

 

Skarbnik K.Jagusiak – uzupełniła, że   w  tej  chwili  aktualnie  jest  to  6  urlopów  czyli     

dotyczy   to  roku szkolnego, który zaczął  się od września 2014r.,  a  ta  różnica   dotyczyła       

I   półrocza 2014r    

 

Radny J.Soluch –  dodał, że  17 urlopów,  to  ok. 60.000 zł  brutto,  to  sięga  prawie 

1.000.000 zł    dodatkowego  zabezpieczenia  w  budżecie. 

 

      Komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały. 

 

 

Ad.3 

Wypracowanie    opinii   do    projektu    uchwały   w   sprawie    zmiany   Uchwały   Nr 

377/XXXVIII/2013   Rady   Miejskiej   w   Kłobucku   z   dnia   27  grudnia  2013 roku    w 

sprawie    przyjęcia    wieloletniej    prognozy   finansowej    na    lata   2014-2017   Gminy 

Kłobuck. 

  

Skarbnik K.Jagusiak –   złożyła  autopoprawkę  do  uchwały  Nr 377/XXXVIII/2013   w 

zakresie  brzmienia  § 2,  który zmienia  tą  uchwałę  upoważniając  Burmistrza Kłobucka 

do zaciągania  zobowiązań . Do tej  pory  była  to kwota 2.000.000 zł , obecnie  jest   kwota  

3.500.000 zł. Wiąże się to z koniecznością zaciągnięcia zobowiązania w zakresie odbierania 

odpadów  komunalnych. Jest to  jedynie  zmiana  kosmetyczna czyli  aktualizacja  wartości 

projektu  z  Funduszu  Spójności  dot. uporządkowania  gospodarki  ściekowej  na  terenie 

Gminy Kłobuck  i  limitu  roku 2014  na to zadanie.  

Poprosiła  o  przyjęcie  tych  dwóch  zmian  dot.  tego  zadania, które  w  tym    roku   jest 

zakończone i zwiększenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań.  

 

      Komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały. 

 

 

Ad.4 

Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 

podatku  od  nieruchomości. 

    

Burmistrz Kłobucka  J.Zakrzewski –  zgłosił  autopoprawkę  o  pozostawienie  wysokości  

stawek  podatku  od   nieruchomości   na   poziomie  roku  2014,  a   następnie   przedstawił    

poszczególne   stawki  podatku  wykazując  ich  wartości  z  propozycją  do uchwalenia : 

w  § 1  pkt. 1) od gruntów: 

    a) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej  bez względu  na  sposób 

        zakwalifikowania w ewidencji  gruntów  i  budynków  -  0,81 zł od 1m² powierzchni, 

    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  lub elektrowni wodnych 

        - 4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

        pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m² 

        powierzchni, 



 

 

2) od budynków lub ich części: 

    a) mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

 

    b) związanych  z   prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków 

         mieszkalnych  lub  ich części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej – 

         21,55 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej, 

    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

         kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej, 

    d) związanych  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu  przepisów o 

         działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł 

         od 1 m² powierzchni użytkowej, 

    e) pozostałych: 

        - związanych z potrzebami bytowymi, zajętych do przechowywania opału, zapasów 

          domowych, sprzętu gospodarczego i domowego, płodów rolnych i inwentarza 

          żywego – 3,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

        - innych w tym zajętych na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej działalności pożytku 

           publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,34 zł od 1 m² powierzchni 

           użytkowej.   

3) pozostaje bez zmian. 

  

Przewodniczący Komisji  J.Soluch   nadmienił, że  poprzednie  Komisje  Edukacji  oraz 

Zagospodarowania  zatwierdziły  propozycje  przedstawione przez  Burmistrza  w  takiej  

wysokości.  

 

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie   zaopiniowała  projekt  uchwały  w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   w  wersji  zaproponowanej  

przez  Burmistrza. 

 

 

Ad.5.  

Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w  sprawie obniżenia  ceny  skupu  żyta 

do  celów  wymiaru  podatku. 

 

Burmistrz Kłobucka  J.Zakrzewski – zgłosił  autopoprawkę  o  pozostawienie    stawki  w  

wysokości  45,00 zł  za  1dt. 

             
      Komisja    jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  ceny  

skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku   w  wersji  zaproponowanej  przez  Burmistrza   tj. 

45,00 zł  za  1 dt. 

 

 

Ad.6 

Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 

podatku  od  środków  transportowych. 



 

 

 

Burmistrz  Kłobucka  J.Zakrzewski – poprosił  o  negatywne   zaopiniowanie  powyższego  

projektu  uchwały. 

 
      Komisja     negatywnie    zaopiniowała   projekt   uchwały. 

       /Za  pozytywną  opinią  -  0      ;    przeciwnych -  13 osób      ;    wstrzymujących  się  -  0/. 

 

 

      Ad.7.  

      Wypracowanie   opinii    do  projektu   budżetu   na  2015r. 

       

     Burmistrz  Kłobucka  J.Zakrzewski – wyjaśnił, że procedura uchwalania budżetu obliguje 

komisję, aby  wydała opinię  do  projektu budżetu. Jednakże  na  Sesji w dniu  11 grudnia  

budżet nie będzie jeszcze  zatwierdzony, gdyż  na  pewno  będzie  wiele  zmian. Dlatego 

też, nie ma sensu  aby  go  szczegółowo omawiać. Budżet  będzie jeszcze  analizowany . Z 

pewnością  będzie  wiele pytań  przed  jego  zatwierdzeniem. Wiele zmian będzie  

proponowanych . 

 

     Radna D.Kasprzyk –  zwróciła uwagę  na  konieczność wykonania  odcinka kanalizacji 

sanitarnej w  ul. Wspólnej  w Kłobucku  o  zrobienie, którego  upomina  się od wielu lat.  

      Poprosiła, aby Burmistrz  szczegółowo  przyjrzał  się   temu  zadaniu. 

 

      Burmistrz  Kłobucka  J.Zakrzewski –zapewnił, że przyjrzy się wszystkim propozycjom 

zadań  inwestycyjnych, które zostały przyjęte  w   Wieloletniej Prognozie Finansowej,  

dogłębnie  je  przeanalizuje  i  przedstawi  Radnym   propozycje. 

 

      Radny J.Batóg – nawiązał do zadania „ Przebudowa  drogi gminnej ul. Łąkowa , gdzie 

ujęto kwotę  550.000,00 zł  w tym projekt   dokumentacji   50.000 zł.                                                                                                  

      Nadmienił, że   zadanie  to było od  początku  roku  w  budżecie  i  szkoda, że  przetarg na  

dokumentację  został  tak późno ogłoszony.  

 

       Komisja   pozytywnie   zaopiniowała   zaproponowany    projekt     budżetu    na  2015r.   z  

zapewnieniem   Burmistrza   o  wniesieniu   zmian. 

      /Za  -  głosowało  11 osób        ;            przeciwnych  -   0               ;             wstrzymały  się – 2 osoby/ 

  

 

Ad.8.  

Wypracowanie   opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 

352/XXXVI/13 Rady  Miejskiej  w   dnia 25.11.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2014 r.   z 

późn. zm. 

 

Skarbnik K.Jagusiak –  jest to drobna zmiana zapisu dot. dożywiania . W  ramach  

Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla  



 

 

GOPS  w  Kłobucku  na  2014 rok  zaplanowano  środki  w  wysokości 16.000 zł, które  

miały  być przeznaczone  na  dożywianie  dzieci   w  szkołach podstawowych  i  

gimnazjach. Jednakże na podstawie Uchwały Rady Ministrów   z  Programu  finansowany  

może być  tylko jeden posiłek. W  związku z tym  kwota  wkładu  własnego  niezbędna  

do  realizacji  Programu  nie  będzie  w  całości  wykorzystana  z  uwagi   na  konieczność  

respektowania   zapisów  w/w Uchwały.  W  związku   z   powyższym  konieczna  jest  

zmiana  Uchwały  w  części  dotyczącej  harmonogramu   przeznaczenia  środków  dla  

GOPS  w Kłobucku  w  taki  sposób, iż  środki  te  nie  będą  przeznaczone  na  dożywianie  

dzieci  w  szkołach, ale  na  zasiłki  celowe  na  żywność  dla  osób  i  rodzin  z  problemami  

alkoholowymi  i  innymi  patologiami. Pozwoli  to  na  wykorzystanie  w  całości 

zaplanowanych środków finansowych  jako  wkład  własny  do  realizacji  Programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to program  rządowy, przy czym 40%  musi 

zapewnić gmina, a 60% zapewnia budżet państwa. 

Ponadto  w imieniu Burmistrza  złożyła  autopoprawkę: w tekście § 1 uchwały po słowach 

zasiłków celowych, aby  dodać   na  żywność  dla   rodzin  dotkniętych problemem 

alkoholowym i innymi patologiami.  

  

Przewodniczący Komisji  J.Soluch – dodał, że   jeżeli  nie przeznaczymy tych pieniędzy na 

dożywianie   w  tym roku, to  będziemy  musieli   zwrócić   większą   kwotę   do   budżetu 

państwa. 

 

      Komisja  jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały. 

  

 

Ad.9.  

Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie   uchwalenia   Gminnego 

Programu  Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów   Alkoholowych   na   2015 r. 

 

Skarbnik K.Jagusiak –  jest  to jedna z  uchwał   okołobudżetowych, czyli  niezbędnych  do 

podjęcia,  aby   można  było  ustalić  poszczególne  wydatki  w  budżecie. Program   został 

przygotowany  na  kwotę  328.000 zł .  

Przypomniała, że  szacowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenie  na  sprzedaż  napojów 

alkoholowych  przeznaczane  są  na  ten właśnie  program  oraz   na  Program 

Przeciwdziałania Narkomanii. Obydwa programy  w  projekcie budżetu szacowane  są  na 

kwotę   340.000 zł   w  tym  328.000 zł   na   GPPiRPA  i  12.000 zł   na   Gminny  Program  o 

Przeciwdziałaniu  Narkomani. 

 

      Radny M.Wojtysek – w imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa  zaproponował 

zmiany  dot. Rozdziału VI. Zasady wynagradzania  członków GKRPA  w Kłobucku. 

Propozycja jest następująca: 

- zmniejszenie liczby członków komisji  z  8  do  5, 

- zmniejszenie wynagrodzenia członków komisji  z  80 zł  do  50 zł, 

- zmniejszenie wynagrodzenia przewodniczącego tej komisji   z  90 zł  do  70 zł, 

- opinia  psychologa i psychiatry (czy zostały złożone zapytania cenowe w tej   kwestii). 



 

 

  Jest zapewnienie, że takie  zapytanie będzie. 

- wykreślenie pozycji – szkolenia i wyjazdy służbowe kwota 3.000 zł 

Uzyskane  z    tego    tytułu    oszczędności   pozostawić   jako   rezerwę   do   dyspozycji 

Burmistrza. 
 

Radny A.Tokarz – zauważył, że  głównym  beneficjentem  odpisów  za  zezwolenie  na  

sprzedaż  napojów alkoholowych  są kluby  sportowe. 

Zapytał,  jaki  jest  procentowy  udział  tych  kwot  z  tzw. „korkowego”  w  utrzymaniu  

klubów  sportowych. 

Poprosił  również o  informację, jak  została  rozdysponowana  rezerwa  Burmistrza  w  

latach  ubiegłych. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – udział  klubów sportowych  w  utrzymaniu  z opłaty za zezwolenia 

na  sprzedaż  napojów alkoholowych  wynosi  58%.  

Rezerwa  Burmistrza   była  głównie przeznaczana  na  dofinansowanie  różnych  imprez  

kulturalnych  i  sportowych. Jeśli  chodzi  o  szczegółowe  rozdysponowanie, to  znajduje 

się w sprawozdaniu  opisowym  za  2013r. ,  natomiast za 2014r. dopiero będzie. 

 

Radny A.Tokarz –  nie  neguje  przeznaczenia tych  środków  na  kluby  sportowe, ale  

głównie o  to, aby te  pieniądze  trafiły  w  tą  przestrzeń,   gdzie  jego  zdaniem  są 

adresowane   zgodnie  z  ustawą  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Wydaje  mu  się,  że  niesłusznie z  tych  pieniędzy  uczyniono  główne 

fundusze   utrzymania klubów sportowych. Pieniądze te powinny trafiać  w tą przestrzeń, 

skąd  pochodzą te patologie, alkoholizm czy narkomania. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że nie chronimy starszych osób przed patologiami, tylko 

młodzież  i  dzieci,  żeby  do tych  patologii  ich  nie  doprowadzać. Więc tutaj  praca    z   

młodzieżą  szczególnie  z  dziećmi jest   kluczowa. Odbywa się ona na różnych 

płaszczyznach i w różnych środowiskach. Dlatego jego celem jest wypracowanie takich 

kryteriów podziału środków na kluby, aby główne źródło tych pieniędzy szły właśnie na 

szkolenie młodzieży i dzieci. Tego będzie wymagał od klubów, bo jednak to będzie   jakby 

główne przesłanie tego programu. Nie mówi się  tylko o klubach  piłki nożnej, ale  o  

różnych  innych formach. Taki jest cel, żeby zająć te dzieci czymś innym, niż  wspomniane 

patologie. Tak ten  program powinien działać.  Pomysłów jest wiele, a  szanować  należy te 

organizacje, które współpracują  z dziećmi i młodzieżą  i   trzeba  je  wspierać. 

 

Radny A.Tokarz –  widzi   trochę  inaczej  ten  sposób finansowania. Będzie  rozpatrywana 

uchwała o współpracy z organizacjami pozarządowymi  i  zaspakajanie tych zbiorowych 

potrzeb , jaką niewątpliwie jest sport, kultura fizyczna   i   to powinno być realizowane  

właśnie z takich  programów. Natomiast   pieniądze z korkowego powinny trafić  do tych 

rodzin, które cierpią z powodu patologii, a kluby sportowe mogłyby  korzystać  tylko  z 

niewielkich nakładów z tego funduszu, a  nie,  żeby te nakłady były ich głównym źródłem 

utrzymania. Podtrzymuje  swoje stanowisko, że pieniądze  z  tego funduszu  nie  powinny 

trafiać w takiej wysokości do klubów sportowych. 



 

 

  

Burmistrz J.Zakrzewski – odesłał  do zapisu  art. 4 ustawy  o wychowaniu   w  trzeźwości, 

który  to mówi  dość  wyraźnie  o  organizowaniu  zajęć  pozalekcyjnych, sportowych  dla 

dzieci  i  młodzieży. Więc  nie  jest to jakiś wymysł  odbiegający  od ustawy. 

Mówimy  tu  o dwóch  rodzajach  pomocy: jedna  to  jest   pomoc   rodzinie  dotkniętej 

patologiom czyli wspieranie przez GOPS , który jest  dość  mocno  finansowany (jest  to  

ponad 8 mln zł) . Ale też   należy sobie zdawać  sprawę, że kluby bez wsparcia ze strony 

gminy, przestaną istnieć  z prostej przyczyny. Ubóstwo mieszkańców jest duże  i  jak  

wytłumaczyć dziecku, którego nie stać na opłacenie treningów, że  nie  może  uczestniczyć  

w zajęciach, kto je zorganizuje. Szkoła jest  zamknięta o 15:00 , nie ma zajęć 

pozalekcyjnych, więc  pozostają tylko kluby. Jeżeli szkoły będą realizowały zajęcia 

pozalekcyjne , organizowały  czas  wolny, to  ten  ciężar  znacznie  spadnie  z  gminy. Ale 

póki  co, takiego rozwiązania nie ma . Jedynym  rozwiązaniem  są  kluby  sportowe. 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch – uważa, że po gruntownym  przeanalizowaniu  

oszczędności  z  tego  programu  z  rezerwy  Burmistrza , pieniądze zostaną  odpowiednio  

wykorzystane, a Rada Miejska  zostanie  powiadomiona o ich przeznaczeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D.Gosławska – odniosła się do wypowiedzi , że ten 

strumień  pieniędzy powinien być  skierowany do  rodzin  dotkniętych  patologiami. 

Wskazywanie   dziecka z  takiej  rodziny nie zawsze byłoby akurat  dobre. Natomiast 

mówimy nie tylko  o  rozwiązywaniu  problemów  patologicznych, ale  również  o  

profilaktyce,  a profilaktyka  to  nic  innego jak zajęcie tych dzieci i młodzieży pewnymi 

czynnościami, gdzie  mogą  się oderwać od środowiska. 

Jest za tym, aby pieniądze były kierowane, jeśli do klubów sportowych, to do tych drużyn, 

gdzie  grają dzieci  i młodzież. Nie wyobraża  sobie, aby  pieniądze  trafiały bezpośrednio 

do rodziny, która ma problemy. 

 

Radny A.Tokarz –  nie kwestionuje finansowania zbiorowych potrzeb  dzieci  i  młodzieży, 

uważa, że  należy to  rozwijać . 

Upewni się jeszcze, czy te pieniądze idą zgodnie z ustawą  w tą przestrzeń, gdzie powinny 

trafić 

 

Radna E.Kotkowska – współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  jest oparta   na 

obopólnych  korzyściach.  Środki finansowe  przeznaczone  na  realizowanie programu  

współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi   w znaczący sposób wspierają tak 

naprawdę  funkcjonowanie  tych  organizacji  działających między  innymi  właśnie  w tej 

przestrzeni związanej z różnymi rodzajami  patologii czy innych dysfunkcji rodzinnych. 

Zachęcają również do powstawania nowych organizacji pozarządowych . Uważa, że 

rozwój zarówno kraju jak i lokalnej  społeczności powinien też iść w tym kierunku, żeby 

zachęcić podmioty ekonomi społecznej do jak największego powstawania i zajęcia się 

bardzo dużym elementem tej przestrzeni niezagospodarowanej w chwili obecnej, np. 

pomocą dzieciom, pomocą  rodzinom, które są narażone na różnego rodzaju dysfunkcje,  

patologie, wykluczenie społeczne. Środki te temu właśnie mają służyć. Pozostaje   kwestia 



 

 

przyjrzenia się na jaki cel idą te  środki,  co  Burmistrz   dogłębnie  przeanalizuje. 

 

Radny A.Tokarz – mówiąc o korkowym, należy się  poruszać  wyłącznie  na podstawie 

ustawy o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi. 

 

Radny A. Sękiewicz – uważa, że  może  trzeba  by było przeznaczyć  część  tych pieniędzy,  

aby  w tych  szkołach były  jakieś obiekty sportowe. W Kłobucku  znane są szkoły, które 

nie mają nawet swojego boiska  np. Szkoła Podstawowa Nr 1 . 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – nadmienił, że wynikiem tego, że nie  ma  boiska  w  SP Nr 1, 

należy  podziękować  tym   nauczycielom,  którzy  poszli  na   urlopy zdrowotne, co  

stanowi  ok. 1.000.000 zł, gdzie za  taką kwotę  można  by  było  zrobić  dwa boiska  

wielofunkcyjne. Odchodząc  na  roczne  urlopy  nie  liczyli  się  z  konsekwencjami 

finansowymi  na  rzecz  gminy. Natomiast  z drugiej strony, tam gdzie jest baza sportowa , 

gdzie  są  boiska, też  tych zajęć  nie  ma. Jest to  kwestia  organizacji, planowania  zajęć  

oraz zaangażowania własnego nauczycieli . 

Jeżeli w szkole katolickiej są 3 zajęcia pozalekcyjne , jest trzeci język nieobowiązkowy  za 

który  nie  płacą  i w takiej małej miejscowości jak Lgota są chętni na te zajęcia 

pozalekcyjne, to nie  jest  kwestia  ilości  dzieci  w danej  szkole. Jest to kwestia 

zorganizowania  tym nauczycielom  czasu , zachęcenia  dzieci  i  zorganizowania  

ciekawych  dla  nich  zajęć.  

 

 
Komisja  jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  wraz  z  zaproponowanymi   

przez  Przewodniczącego  Klub  Radnych  Koalicja  Samorządowa   zmianami  dot. Rozdziału VI.  

 

 

 

      Ad.10.  

      Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie   uchwalenia   Gminnego 

      Programu   o  Przeciwdziałaniu    Narkomanii   na  2015r. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – harmonogram działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania    narkomanii w Gminie Kłobuck na 2015 rok jest na kwotę 12.000 zł  

Środki na  realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

  

      Radny A.Nowak – odniósł się nt. działalności punktu poradnictwa  dot. narkomanii, który 

działa  w MOK-u. Stwierdził, że  przez kilka lat działalności, nikt nie zgłosił się do 

poradni. 

 

      Radny M.Wojtysek – w imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa  zaproponował 

zmiany  w harmonogramie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 



 

 

narkomanii w Gminie Kłobuck na 2015 rok  w zakresie  wydatków: 

      - zmniejszenie  ilości  członków komisji  z  8  do  5 osób, 

      - zmniejszenie wynagrodzenia członka komisji   z 80 zł  na  50 zł, 

      - zmniejszenie wynagrodzenia przewodniczącego komisji  z 90 zł na 70 zł, 

      - propozycja dołożenia pkt. 3  Rezerwa do dyspozycji Burmistrza  Kłobucka   z 

        powstałych oszczędności. 

      Radny T.Wałęga – stwierdził, że  skoro  te  same osoby  będą  członkami  komisji  ds. 

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  jak  i  Komisji Przeciwdziałania Narkomanii, 

żeby te diety   ze  względu na to, że  dyżury  mogą się  odbywać w tym samym czasie, 

można  je ograniczyć do minimum  i   proponowałby jeszcze  ich obniżenie. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  komisje te nie mogą działać razem , bo są to 

odrębne programy. Odrębnie obradują, mają  oddzielne  spotkania  i odrębną  

sprawozdawczość. W ustawie  nie  jest powiedziane, że  skład komisji musi być 

identyczny. Natomiast technicznie  dobrze, że są to te same osoby, bo mogą się uzupełniać, 

      komunikować, wymieniać  poglądy,  problemy. 

 

      Radny A.Tokarz – zapytał, czy nie można zmniejszyć ilości dyżurów  (jest 12 dyżurów). 

      Nadmienił, że w wyniku przeprowadzonej ankiety  15 uczniów przyznało się do 

zażywania narkotyków, co stanowi  6%  ogółu / na 250 mieszkańców. 

 
      Komisja  jednogłośnie   pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  wraz  z  zaproponowanymi   

przez   Przewodniczącego  Klubu  Radnych   Koalicja   Samorządowa   zmianami    dot. 

zmniejszenia    wydatków   z   tyt.  pracy   komisji. 

       

 

Ad.11. 

Wypracowanie  opinii   do  projektu   uchwały   w   sprawie  uchwalenia   programu 

współpracy  Gminy  Kłobuck  z organizacjami   pozarządowymi  oraz  innymi 

podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego. 

 

Sekretarz S.Piątkowska – każdego  roku, Radni w drodze uchwały podejmują  program 

współpracy  Gminy  Kłobuck  z  organizacjami  pozarządowymi   na kolejny rok. W 

ramach tego programu, zakres tych zadań będzie polegał  na : 

- nauce, edukacji, oświacie  i wychowaniu,  

- upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,  

- ochronie i  promocji zdrowia, 

- profilaktyce i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, 

- podtrzymaniu tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, 

- działalności  na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Poza ustawowymi formami współpracy  jak: 

-  zlecanie organizacjom  pozarządowym oraz  innym  podmiotom  zadań  publicznych 

poprzez  udzielenie dotacji  na dofinansowanie ich realizacji , 



 

 

-  wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności , 

-  konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, 

-  konsultowanie projektów aktów normatywnych  dotyczących  sfery zadań publicznych 

z radami działalności pożytku publicznego w przypadku utworzenia takich rad, 

-  tworzenie  wspólnych  zespołów  o  charakterze  doradczym  i  inicjatywnym, 

Inne  formy  współpracy to: 

- organizacja  spotkań  i  szkoleń, 

- sprawowanie patronatu przez Burmistrza  nad  konkursami ,   

- organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych  oraz  wolontariuszy. 

Planowana  kwota w  budżecie  na  2015 rok   to  248.000 zł  w  tym  6.000 zł  środków  

Sołectwa Łobodno  i  6.000 zł  środków Sołectwa Kamyk.    

Projekt programu został poddany konsultacjom , jednakże  żadna z organizacji  nie 

zgłosiła  uwag  do przedstawionego programu. 

 

Radny A.Sękiewicz – czy  do  programu będą włączane jakieś nowe organizacje 

pozarządowe  w  ciągu  roku. 

 

Sekretarz S.Piątkowska – program  ten wiąże się ściśle z Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , bo z niego wynikają  pewne  

zadania. Są  one  wprost  skierowane  do odpowiednich  organizacji  pozarządowych , a 

ten program tylko wypełnia  tamte  zadania. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że nie ma  przeszkód, żeby w trakcie  funkcjonowania 

tej uchwały ją zmieniać  i  ewentualnie  z  rezerwy  Burmistrza  wprowadzić  nowe  

konkursy  w  ciągu  roku . Tak było stosowane, więc nie ma przeszkód prawnych. Jeśli  

pojawi  się  podmiot, który  będzie spełniał wymogi tej ustawy  i  będzie  można  go 

wesprzeć, to  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań. 

 

Radny A.Tokarz –  poprosił  o   wykładnię  prawną  odnośnie   przesłania   ustawy   o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ze strony Radcy Prawnego 

Tomasza Głębockiego dot.  wydatkowania  środków   z  tzw. „korkowego”. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – na Sesji  w  dniu  11.12.2014r.   można  w trakcie dyskusji zadać  

pytanie  Radcy Prawnemu  w  tej  sprawie.  

 

     Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały. 

     /Za – głosowało 12 osób     ;    przeciwnych  -  0    ;   wstrzymała  się  -  1 osoba/ 

 

 

      Ad.12. 

      Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  wynagrodzenia Burmistrza 

      Kłobucka. 

 



 

 

Sekretarz S.Piątkowska – poinformowała, że  zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady 

Ministrów   w  sprawie  wynagradzania   pracowników  samorządowych  na 

wynagrodzenie miesięczne Burmistrza    składają   się    poszczególne   składniki: 

- wynagrodzenie zasadnicze   (4.500 zł – 6.000 zł)  

      - dodatek funkcyjny  maksymalnie  może wynosić  2.100 zł 

- dodatek specjalny  od 20% - 40% wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego 

      W przypadku P. Burmistrza dodatek za wieloletnią  pracę  tzw. wysługa  lat  wynosi 9% 

wynagrodzenia zasadniczego. 

 

      Radny M.Wojtysek -   Radni  Klubu  Koalicja Samorządowa  proponują   ustalenie  

miesięcznego wynagrodzenia brutto  dla  Burmistrza   zgodnie  z  następującymi  

zasadami: 

      - wynagrodzenie  zasadnicze                                               5.300 zł,      

      - dodatek funkcyjny                                                              2.000 zł, 

      - dodatek za wieloletnią pracę tzw. wysługa lat                  477 zł 

        9% wynagrodzenia zasadniczego 

      - dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia   2.190 zł  

        zasadniczego i dodatku funkcyjnego                         ------------------ 

        Razem                                                                                    9.967 zł   

      Poprzednio była to kwota 12.135 zł.   Różnica wynosi  2.168 zł. 

 

      Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  

     /Za – głosował  10 osób     ;  przeciwnych  -  0   ;  wstrzymały  się  - 2 osoby/ 

 

 

      Ad.13. 

      Wypracowanie  opinii  w  sprawie projektu  uchwały  w  sprawie    zmiany  uchwały   

      Nr 252/XXIV/2012 Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia 27.12.2012r.  w  sprawie  wyboru  

metody  ustalenia  opłaty  za    gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  

ustalenia  stawki  takiej  opłaty. 

 

      Kierownik M.Kasprzak – zmiana  dotyczy  zapisu § 3 , który  otrzymał  brzmienie: 

      „Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość”. 

      Zapis  ten  został podyktowany rozstrzygnięciem  przetargu nieograniczonego  w  sprawie 

zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych  z  nieruchomości  zamieszkałych 

z  terenu  gminy Kłobuck.  Firma  złożyła   najkorzystniejszą  cenowo  ofertę  w  wysokości 

9,40 zł   -  jest to stawka  za odbiór odpadów  segregowanych  od  1 mieszkańca . W  

związku z tym istnieje konieczność zmiany dotychczasowej uchwały w kwestii ustalenia  

      stawki opłaty  gospodarowania  odpadami komunalnymi  zbieranymi w sposób 

selektywny i proponuje się tą stawkę  w wysokości 10 zł miesięcznie  od osoby 

zamieszkującej  nieruchomość. Pozostałe zapisy uchwały podjętej przez Radę Miejską w 

Kłobucku w dniu  27.12.2012r. tj. wybór metody i  ustalenie opłaty za odbiór odpadów 



 

 

nieselektywnie  zebranych pozostaje w dotychczasowym  zapisie . 

      Przypomniała, że  stawka za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych wynosi 15 zł od 

osoby. 

 

      Radny A.Tokarz – widzi tu kwotę 10 zł.  Szacunki były takie, że  z przetargu kwota ta 

miała wynosić 9,40 zł + koszty. Zapytał  jakim  sposobem  uzyskano  tą kwotę. 

 

      Kierownik M.Kasprzak – wyjaśniła, że   stawka  10 zł  obejmuje  również  opłatę 

administracyjną  tj. 0,60 zł  w  chwili obecnej. W starą  stawkę  7,50 zł  wliczona  była 

budowa Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt  ten  jest  już 

zrealizowany, w  związku  z  czym   obecne  0,60 zł / na 1 mieszkańca  to są koszty 

administracyjne  i  koszty  wyłącznie utrzymania  tego  punktu.   

 

      Radny J.Batóg – temat jest bardzo trudny. Najtrudniej będzie dotrzeć do mieszkańców, 

którzy  dostaną  kolejną podwyżkę  i  trzeba  będzie  im  to wytłumaczyć. Przy  rodzinach 

wielodzietnych  będzie  to dość  duża  podwyżka. 

      System  jaki został  stworzony  powoduje, że uderza  to w mieszkańca. Taka  jest  

rzeczywistość. Nie ma też pewności, że cena ta nie ulegnie zmianie. 

  

      Burmistrz J.Zakrzewski – rozmawiano  bardzo długo na ten temat, rozważano  różne 

warianty,  również  te prawne, dlatego, że trzeba przestrzegać pewnych procedur. Nie 

jesteśmy  gminą  małą,  więc  obowiązuje  nas  Biuletyn  Zamówień Publicznych  czyli  

procedura  przetargowa   kolejnego   przetargu  wydłużyłaby   się  dość  znacząco  czyli 

wchodzimy  w  rok  następny  tj. w rok  w  którym  umowa  już   nie obowiązuje  

przedsiębiorcy. Dzisiaj  już  są  sygnały, że  Firma  nie  zostawia  worków  po zabraniu 

ostatniego kursu  w danym  rejonie, z  uwagi na   to, że nie  wie jak będzie rozstrzygnięty 

przetarg. Poprosił  służby, żeby  powiadomić firmę, żeby   uzupełniła  te  worki, bo  

najprawdopodobniej  będziemy  się  skłaniać  do  podpisania  umowy. 

      Dzisiaj  już  wiadomo, że   w trzech gminach  ta  sama  firma  podpisała umowę .          

      Rozmawiał  nieoficjalnie z  przedstawicielem  firmy konkurencyjnej , który  stwierdził,  że 

jest to cena  rynkowa czyli nie jest to cena  zawyżona. W  innych gminach są  już po  trzech 

przetargach  np. w  Gminie  Popów, gdzie  ostatnia  oferta  jest   8,24 zł.   Nasz   system  

wywozu  jest  dość  skomplikowany,  bo  jednak  duże   skupiska  czyli  blokowiska   mają  

tą  częstotliwość   wywozu   częstszą, czyli  8 razy w miesiącu . Z jednej strony generuje  to 

koszty, z drugiej  łatwiej  przedsiębiorcy, bo jednak do każdej  posesji  na  miejscowościach 

wiejskich musi podjechać , zatrzymać się . Tutaj  podjeżdża  pod  gniazdo  śmieciowe i  ma 

jedną operację.  

      Nie ma gwarancji , że firma  która dokonuje  wywozu, nawet  jeżeli będzie  kontynuowała  

go  do  czasu  rozstrzygnięcia  kolejnego przetargu, da  nam  cenę  taką  jaką  

zaproponowała w pierwszym przetargu . Każdy kolejny przetarg to jest cena  wyższa, a 

nie niższa.  

      Umowa obowiązuje  na 1 rok. Na  systemie  nie  możemy  ani  zarabiać, ani  dopłacać. 

      

      Radny A.Tokarz – nawiązał  do  kwestii  negatywnego  odbioru  przez   mieszkańców 



 

 

wzrostu  opłaty  za obiór odpadów  komunalnych. Uważa, że trzeba temu  zaradzić. 

Warto rzetelnie  i  prosto wyjaśnić  społeczeństwu, dlaczego tak  się  stało. Trzeba 

doinformować  społeczeństwo. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – dodał, że były też głosy, że  przetarg  został ogłoszony zbyt  

późno.  Jednak  gwarancji nie ma, czy cena byłaby   inna . W niektórych gmina opłata 

wzrośnie o 100%. W  Gminie  Kłobuck   wzrośnie  o 30%. 

      Gmina Lipie, jako  jedna  z  pierwszych  gmin  ogłaszała przetarg  w  połowie  roku, 

dzisiaj  ma  stawkę   również  wyższą o 30%. 

      Dla porównania  w  Gminie Przystajń  było 320 zł/od tony .W  tej  chwili  otrzymali  ofertę,  

810 zł/od tony. Tak  drastycznie  ta  cena  wzrosła. 

      Przyznał rację  Radnemu A.Tokarzowi  w  kwestii  doinformowania  mieszkańców  

odnośnie  wzrostu  ceny. 

 

      Radna E.Kotkowska – również   uważa, że  trudno będzie  zrozumieć   społeczeństwu 

podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podziela  propozycję , aby 

dotrzeć  z  taką  informacją  do wszystkich mieszkańców  i  wyjaśnić  powód  wzrostu  

stawki za odbiór odpadów komunalnych. 

      Uważa, że warto rozważyć jakieś inne sposoby,  niż  prywatny przedsiębiorca, który 

miałby wygrać przetarg. Podała przykład Gminy Brzeziny  w  woj. Łódzkim , gdzie  

została powołana Spółdzielnia Socjalna , która tak  naprawdę  zabezpiecza  z jednej strony 

potrzeby mieszkańców, takich  najtrudniejszych grup społecznych, które  tworzą tą 

spółdzielnię, a z drugiej strony ta  Spółdzielnia  zajmuję się  między innymi częścią zadań 

związanych z segregacją , odbiorem odpadów  oraz   gospodarką odpadami 

komunalnymi.  

      Jest to jakby inny sposób, a nie tylko firma komercyjna, która wejdzie na rynek, może  

byłby tańszy dla mieszkańców. Być może założenie i powstanie  jakiejś  Spółki   na bazie 

jednostek, które funkcjonują  byłoby  tańsze.  

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – będziemy   rozważać   różne  warianty. Jednak  obowiązuje   nas 

kwestia racjonalności wydatków, czyli musimy wykazać, że nasza Spółka będzie tańsza od 

przedsiębiorcy, który wywozi  odpady. Dzisiaj  mamy przykład, że  Zakład  Komunalny w   

Krzepicach jest podwykonawcą  firmy.   

      Musimy też rozważyć  względy  ekonomiczne, jeżeli nam to nie da oszczędności, to takie 

działanie nie ma  sensu.  

 

      Radny A.Tokarz – można rozważać  różne warianty pod  tym kątem,  żeby  prywatny 

przedsiębiorca  widział, że  może mieć konkurencję.  
 

      Przewodniczący Komisji J.Soluch – uważa za dobry pomysł propozycję   poinformowania 

mieszkańców o wysokości  stawki  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, jak 

również ,  że  ta  pierwsza  proponowana  stawka  była dużo wyższa i  udało się  ją 

obniżyć.  Jednocześnie  wysokość podatków  pozostaje na poziomie   roku 2014. 

      Ponadto  zasugerował, aby przygotować   taką informację  dla  lokalnej  prasy, aby  



 

 

informacja  była   czytelna  dla  społeczeństwa. 

 

      Burmistrz J.Zakrzewski – na sesji  postara się wyraźnie wytłumaczyć  składniki tej opłaty. 

 

      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

  

       

 

      Ad.14. 

      Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały w sprawie  określenia  warunków  i trybu  

składania deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  

za  pomocą  środków komunikacji  elektronicznej. 

 

      Kierownik M.Kasprzak – projekt ten jest jedynie  wypełnieniem ustawowego  obowiązku  

      ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w kwestii możliwości  składania  

przez mieszkańców Gminy deklaracji  za pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej. 

Wzór deklaracji, który stanowi załącznik do projektu uchwały sporządzony został  w 

formacie  xml   i  będzie dostępny na stronach  internetowych    dla  mieszkańca, który ma 

ważny kwalifikowany podpis elektroniczny. 

      W  imieniu Burmistrza Kłobucka złożyła autopoprawkę do treści projektu uchwały w § 1 

pkt. 4  w miejscu  zapisu Serwer Urzędu Miasta  Kłobuck  poprosiła  o  wpisanie Serwer 

Urzędu Miejskiego  w Kłobucku. 

 

      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

  

 

 

      Ad.15. 

      Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały w sprawie  ustalenia diet dla  radnych Rady 

Miejskiej w Kłobucku. 

    

      Przewodniczący Komisji J.Soluch – poinformował, że  wpłynęły dwa wnioski  z  

propozycją   obniżenia  wysokości  diet  miesięcznych  dla  radnych  Rady  Miejskiej w 

Kłobucku: 

 

1)  Radnego Dominika  Witolda  i  Andrzeja  Sękiewicza   z  następującą  propozycją: 

           - dla Przewodniczącego Rady Miejskiej – 55% wynagrodzenia minimalnego, 

           - dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 41,5% wynagrodzenia minimalnego, 

           - dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 46% wynagrodzenia minimalnego, 

           - dla Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej – 41,5% wynagrodzenia 

              minimalnego, 

           - dla członków komisji Rewizyjnej  - 41,5% wynagrodzenia minimalnego, 

           - dla pozostałych radnych – 37,5% wynagrodzenia minimalnego. 

 



 

 

      2) Klubu Radnych Koalicja Samorządowa  z  propozycją  diet do wysokości: 

           - dla Przewodniczącego Rady Miejskiej – 90% wynagrodzenia minimalnego, 

           - dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 63% wynagrodzenia minimalnego, 

           - dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 70% wynagrodzenia minimalnego, 

           - dla Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej – 63% wynagrodzenia 

              minimalnego, 

           - dla członków komisji Rewizyjnej  - 63% wynagrodzenia minimalnego, 

           - dla pozostałych radnych – 57% wynagrodzenia minimalnego. 

      Komisja   negatywnie  zaopiniowała  wniosek  Radnych  W.Dominika  i  A.Sękiewicza  o 

obniżenie diet o 50% wynagrodzenia minimalnego 

      /Za – 2 osoby        ;       przeciwnych  - 7 osób       ;     wstrzymały  się – 3 osoby/ 

       

      Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  wniosek Klubu Radnych Koalicja Samorządowa o 

obniżenie diet o 20% wynagrodzenia minimalnego      

      /Za -  11 osób         ;     przeciwnych  - 0      ;    wstrzymała  się  - 1 osoba / 

      

      Przewodniczący Komisji J.Soluch  dodał, że w poprzednio  obowiązującej uchwale  w § 4  

był  zapis, że dieta miesięczna ustalona w sposób określony w uchwale , ulega obniżeniu o 

25%  za  każdą   nieusprawiedliwioną  nieobecność  radnego  na  sesji   i  o 20% na 

posiedzeniu stałej komisji. Jest propozycja, aby zapis ten ujednolicić  o obniżenie  o 20%  

za każdą  nieusprawiedliwioną  nieobecność  radnego  na  sesji  lub  posiedzeniu  stałej 

komisji, której  jest członkiem. 

 

      Komisja  pozytywnie zaopiniowała  I  projekt uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką dot. 

obniżenia  diety za   każdą nieusprawiedliwioną  nieobecność  o 20% 

      /Za -  głosowało  12 osób     ;    przeciwnych  - 0     ;    wstrzymała się – 1 osoba/ 

 

 

 

 

      Ad.16. 

      Wypracowanie  opinii   do   projektu  uchwały  w  sprawie  powołania   komisji   ds. 

nowelizacji   Statutu   Gminy  Kłobuck. 

 

      Przewodniczący Komisji J.Soluch – odczytał projekt uchwały . Poinformował, że  

propozycje  do składu  komisji  będą  składane  na  sesji. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały . 

 

 

 

      Ad.17. 

Sprawy  różne 

 



 

 

      Przewodniczący Komisji J.Soluch -  poinformował, że  wpłynął  do Rady Miejskiej    

wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku 

zaniepokojonych   złym   stanem    nawierzchni   boiska   szkolnego,  zagrażającego 

bezpieczeństwu dzieci   o  wprowadzenie  do  budżetu  Gminy  Kłobuck  na  rok  2015  

inwestycji  związanej  z wykonaniem  nowej  nawierzchni  płyty  boiska  szkolnego  wraz  

z  odwodnieniem  terenu 

W załączeniu  podpisy  587 osób. 

Przy zmianie projektu  budżetu, Burmistrz  ewentualnie  rozpatrzy  sprawę. 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch  złożył  wniosek  aby  powiadamiać  wszystkich 

radnych  o  posiedzeniach  wszystkich  komisji . 

Ponadto  zgłosił, aby  do  protokołów  zamieszczanych  w  Biuletynie  Informacji  

Publicznej  były  zamieszczane  załączniki. 

 

Przewodniczący Komisji J.Soluch zaproponował  również, aby  zastanowić się nad 

szkoleniem  radnych . 

 

Burmistrz J.Zakrzewski – oczekuje na  propozycję  takiego  szkolenia. 

 

 

 

     Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska   J.Soluch   o  godz.  14:40   zamknął   posiedzenie.  
 

  
  

 

Przewodniczył:   Janusz Soluch 

      Protokołowała: Danuta Kowalik 
                                                                                                                                                                

 


