
 

 

Projekt                                                    Protokół   Nr 15/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów, 

Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska 

odbytego  w  dniu  8.12.2015r. 

 
 

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

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

       rok 2015.  

  3.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu  udzielania  i 

       rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej 

       przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 

       kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

  4.  Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

       rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej  

       formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

       wykorzystania. 

  5. Sprawy różne. 

 

Ad.1 

      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

    Przewodniczący Komisji J.Soluch - otworzył  posiedzenie  Komisji  Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska .  

      Powitał   wszystkich   przybyłych  na  komisję. Stwierdził,  iż  na  posiedzeniu    obecnych  

jest  12  członków  komisji. Zgodnie z   § 44  ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck, posiedzenie 

komisji  jest  prawomocne.    

   

      Przedstawił  proponowany  porządek  obrad  komisji.  

  

      Skarbnik K.Jagusiak – w imieniu Burmistrza poprosiła o wprowadzenie do porządku 

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

projektu uchwały w sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  

podatkowych. Poinformowała, że w związku z informacją telefoniczną Regionalnej Izby 

Obrachunkowej    wzory deklaracji mają oświadczenie, które  w organach nadzoru jest 

teraz kwestionowane. Chodzi o zapis  „Oświadczam, że są mi znane przepisy  Kodeksu 

karno- skarbowego  o  odpowiedzialności  za podanie  danych niezgodnych z 

rzeczywistością „. Istniejące orzecznictwo w tym zakresie idzie w tym kierunku  aby te 

deklaracje nie zawierały takiej klauzuli . 

      W  związku z tym, poprosiła o wprowadzenie ponowne tej  uchwały z uwagi  na fakt, że 

podlega ona  publikacji   w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.   

 



 

 

      Ponadto przypomniała, że był dość późny termin jeśli chodzi o uchwały podatkowe  i tym  

samym  uchwały w zakresie formularzy z uwagi na fakt, że były zmiany ustawy o 

podatkach i  opłatach lokalnych. Ta ustawa o restrukturyzacji miast została  opublikowana  

w  Dzienniku Ustaw dopiero  w miesiącu  listopadzie. Cały czas czekaliśmy na tą 

publikację , dopiero  można było tworzyć   projekty  aktów  prawnych  na podstawie tej 

ustawy  w zakresie podatku od  nieruchomości. W związku z tym  sprawa jest dość pilna 

jeśli chodzi o korektę tej uchwały. 

  

      Przewodniczący Komisji J.Soluch – wprowadził do  porządku obrad komisji  projektu 

uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych  jako pkt. 5, 

natomiast sprawy różne byłyby jako  pkt 6. 

 

      Proponowany  porządek posiedzenia  po  zmianach:  

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad 

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

       rok 2015.  

  3.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu  udzielania  i 

       rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej 

       przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 

       kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

  4.  Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

       rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej  

       formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

       wykorzystania. 

  5.  Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie  określenia wzorów 

       formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych. 

  6.  Sprawy różne. 

 

      Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska jednogłośnie 

przyjęła proponowany porządek  obrad wraz z wprowadzoną zmianą. 

 

Ad. 2.   

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

rok 2015.  

 

Skarbnik K.Jagusiak –   strona  dochodowa  zawiera wprowadzenie  do planu subwencji 

oświatowej w wysokości  74.121 zł  z tytułu odpraw emerytalnych oraz kwotę 115.000 zł  z 

tytułu planowanej zamiany nieruchomości. Łączna kwota zwiększenia tj. 189.121 zł.  

Po stronie wydatków kwota 133.200 zł jako wydatek w zakresie planowanej zamiany 

nieruchomości,  na wynagrodzenia i  pochodne w zakresie szkół podstawowych kwota 

48.921 zł  z tytułu odpraw  oraz w Dziale kultura fizyczna  zwiększenie dotacji dla 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku na organizację imprezy w zakresie  powitania 

Nowego Roku kwota 7.000 zł.  

Łączne zwiększenia w zakresie wydatków bilansują się  i wynoszą  189.121 zł. 



 

 

 

Radna E.Kotkowska – poprosiła o bliższe  informacje   kwesti  zamiany  nieruchomości 

czego konkretnie dotyczy. 

 

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że dotyczy zamiany 2  nieruchomości   w Kamyku. 

Wcześniej Radni podjęli decyzję w zakresie Działu gospodarka gruntami  i 

nieruchomościami w miesiącu  kwietniu br. wyrażając zgodę na zamianę tych 

nieruchomości. To jest tylko odzwierciedlenie finansowe decyzji radnych. 

 

      Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska   pozytywnie  

zaopiniowaa  projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015.  

/Za – głosowało  11 osób,  przeciwnych – 0  ,  wstrzymała się – 1 osoba/ 

 

 

Ad.3. 

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu  udzielania  i 

rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej 

przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

 

Dyrektor ZEAOS  J.Krakowian – w imieniu Burmistrza złożył  autopoprawkę do 

podstawy prawnej , dot. wykreślenia zapisu Dz.U. z   2013 r. , poz. 594 z późn.zm.  i  

wprowadzenie zapisu  T.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 1515. 

W ostatnim roku dochodzi do wielu zmian  w ustawie o systemie oświaty. 

Art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.  zmieniającej ustawę o systemie oświaty, nakłada na 

gminę obowiązek zmiany uchwał podjętych na podstawie art. 80 ust. 4 zmienianej ustawy, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Zgodnie  z art. 80  ust. 4 zmienionej ustawy o systemie oświaty, projekt uchwały ustala 

tryb udzielania i rozliczania   dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez 

podmioty inne niż j.s.t. oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i 

wykorzystywania. Projekt uchwały określa w szczególności podstawy obliczania dotacji, 

zakres danych i termin składania wniosku o udzielenie dotacji, termin i sposób rozliczenia 

dotacji oraz procedurę kontroli udzielonej dotacji przez organ dotujący. 

Projekt uchwały  w § 2 wprowadzono  słownicze  pojęcia stosowane  w uchwale. 

W  § 3  uściślono określenie podmiotu otrzymującego dotację , chodzi o szkołę publiczną. 

W § 7 ust. 4 dodano zapis dot. terminów przekazywania dotacji  na rachunek bankowy 

szkoły. 

W §  9 i 10 rozszerzono  zapis o trybie kontroli. 

Jak wiadomo, gmina udziela dotacji takim podmiotom jak: szkoły katolickie na terenie 

naszej gminy (2 szkoły), 1 punkt przedszkolny na ul. Szkolnej w Kłobucku  oraz  punkt 

przedszkolny  w Łobodnie.  

Uchwała ta musi wejść w życie  po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, czyli musi wejść w życie jeszcze w tym roku   aby 

od 1 stycznia 2016 roku mogła funkcjonować w takim  brzmieniu. 



 

 

 

Radny A.Tokarz – nawiązał do słowniczka pojęć użytych w uchwale , chodzi o § 2 ust.1 

szkole publicznej należy przez to rozumieć  publiczne szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi …........ , czyli jest tu omawiany jakby jeden podmiot  oświatowy. 

Przyglądał się   uchwałom w innych samorządach  i widzi, że jest to jednak wydzielone . 

Jak Dyrektor wcześniej wyjasnił, że jest jeden punkt  przedszkolny na ul. Szkolnej , więc 

nie należy go łączyć z żadną szkołą podstawową , bo jest to oddział  przedszkolny. Zapytał 

, czy jest to przedszkole publiczne czy niepubliczne.  

Uważa, że  należałoby  rozróżnić   publiczne  szkoły podstawowe   i   oddziały  

przedszkolne.  

 

Skarbnik K.Jagusiak – w tej uchwale nie chodzi o przedszkole, które funkcjonuje na ul, 

Szkolnej . To przedszkole to jest inna forma  wychowania przedszkolnego i to nie jest 

oddział przedszkolny. Oddziały przedszkolne  to są oddziały, które  są prowadzone   dla  

zerówkowiczów w ramach szkoły podstawowej.  

Uchwała dot. tylko podmiotów publicznych  czyli takich, które  wykonują program 

nałożony  przez Ministra Edukacji,  ponadto wykonują  nieodpłatne kształcenie . Jeśli już 

konkretyzacja na naszym terenie dot. to wyłącznie  Towarzystwa  Przyjaciół Szkół 

Katolickich , które  prowadzą  2 szkoły: szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi  

(zerówkowicze)  na Smugach, Gminazjum na Smugach  i  2 szkoły w Lgocie, czyli szkoła 

podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum. Tylko  tych szkół dotyczy ta 

uchwała. 

 

      Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska   jednogłośnie  

pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie  ustalenia trybu  udzielania  i 

rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej 

przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 

      kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

 

 

 

 

Ad. 4.   

Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i 

rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej  formy  wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich  wykorzystania. 

 

Dyrektor ZEAOS  J.Krakowian – w imieniu Burmistrza złożył  autopoprawkę do 

podstawy prawnej , dot. wykreślenia zapisu Dz.U. z   2013 r. , poz. 594 z późn.zm.  i  

wprowadzenie zapisu  T.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 1515. 

Art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. zmieniającej ustawę o systemie oświaty nakłada na 

gminę obowiązek zmiany uchwał  podjętych na podstawie art. 90 ust.4 zmienianej ustawy, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Zgodnie z art. 90 ust. 4 zmienionej ustawy o systemie oświaty projekt uchwały ustala tryb 



 

 

udzielania i rozliczania dotacji dla innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego 

oraz  tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Projekt 

uchwały określa w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych i termin 

składania wniosku o udzielenie dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz procedurę 

kontroli udzielonej dotacji przez organ dotujący. 

Zmiany w projekcie dot.: 

w § 3  zmieniono zapis dot. zasady naliczenia wysokości dotacji  

w § 7 ust.4 dodano zapis dot. terminu przekazywania dotacji na rachunek bankowy 

podmiotu dotowanego. 

 

      Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska   jednogłośnie  

pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie ustalenia  trybu  udzielania  i 

      rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej  formy  wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich  wykorzystania. 

 

 

 

Ad. 5.   

Wypracowanie opinii do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  

informacji  i  deklaracji  podatkowych. 
 

Skarbnik K.Jagusiak – zmiana uchwały polega na wykreśleniu z załączników zapisu 

„Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno   skarbowego  o  odpowiedzialności za 

podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. W/w zapis został zakwestionowany przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zespoł Zamiejscowy w Czestochowie.  

       

    Komisja Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska   jednogłośnie  

pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie  określenia  wzorów  formularzy  

informacji  i  deklaracji  podatkowych. 
 

 

      Ad.6 

      Sprawy  różne 

 

      Nie wniesiono.  

 

 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług i Ochrony Środowiska  J.Soluch  zamknął   posiedzenie.  

 

      

Przewodniczył:   Janusz Soluch 

      Protokołowała:   Danuta Kowalik 

                                  


