
Projekt          

                                                                  Protokół   Nr 7/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów,

Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska
odbytego  w  dniu 29.08.2016r.

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołów :  
     - Nr  4/2016  z  dnia   20.06.2016r.  
     - Nr  5/2016  z  dnia   11.07.2016r.
     - Nr  6/2016  z  dnia   12.07.2016r.
     /projekty protokołów zostały  umieszczone  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego
      Kłobuck  w   bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
      -Komisja  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska, 
      -projekty protokołów z komisji,   -projekt protokołu Nr 4/2016  z  20.06.2016r.,
                                                                    projekt protokołu Nr 5/2016  z  11.07.2016r.,
                                                                    projekt protokołu Nr 6/2016  z  12.07.2016r.
3.  Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia   pomocy
     finansowej  Powiatowi  Kłobuckiemu  przez   Gminę  Kłobuck.
4.  Wypracowanie  opinii   do  projektu uchwały  w  sprawie   zmian  w  planie  budżetu
     na  rok  2016.
5.  Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany   uchwały   Nr
     149/XVIII/2015  Rady  Miejskiej  w Kłobucku  z  dnia  29 grudnia 2015 roku   w  sprawie
      przyjęcia  wieloletniej  prognozy    finansowej  na  lata  2016-2024  Gminy  Kłobuck.
6.  Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w  sprawie zawarcia  porozumienia  w
      sprawie zlecenia do realizacji    zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie  budowy
      kanalizacji w Białej ul. Polna   Gminie Mykanów 
7.   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    z   14  członków   komisji. Zgodnie  z   § 44  ust. 3  Statutu  Gminy  Kłobuck, 
posiedzenie   komisji   jest  prawomocne.   

  



      
      Przedstawił  proponowany  porządek  obrad  komisji. 
       

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska   jednogłośnie 
przyjęła   proponowany   porządek   obrad    komisji.

Ad.2.  
Przyjęcie  protokołów :  
     - Nr  4/2016  z  dnia   20.06.2016r.  
     - Nr  5/2016  z  dnia   11.07.2016r.
     - Nr  6/2016  z  dnia   12.07.2016r.
/projekty protokołów zostały  umieszczone  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego
Kłobuck  w   bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
-Komisja  Budżetu, Finansów, Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska, 
-projekty protokołów z komisji,   -projekt protokołu Nr 4/2016  z  20.06.2016r.,
                                                              projekt protokołu Nr 5/2016  z  11.07.2016r.,
                                                              projekt protokołu Nr 6/2016  z  12.07.2016r.

Komisja  głosowała  oddzielnie  poszczególne  protokoły.
Protokół Nr 4/2016 z dnia 20.06.2016r. 
/Za przyjęciem – głosowało 11 osób,    przeciwnych – 0,   wstrzymała się – 1 osoba/

Protokół Nr 5/2016  z dnia  11.07.2016r.
/Za przyjęciem – głosowało 11 osób,    przeciwnych – 0,   wstrzymała się – 1 osoba/

Protokół Nr 6/2016  z  dnia  12.07.2016r.
/Za przyjęciem – głosowało 11 osób,    przeciwnych – 0,   wstrzymała się – 1 osoba/

Ad.3.  
Wypracowanie    opinii      do   projektu    uchwały   w    sprawie   udzielenia    pomocy  
finansowej   Powiatowi    Kłobuckiemu   przez   Gminę  Kłobuck.

Skarbnik K.Jagusiak – sprawa pomocy finansowej była omawiana pierwotnie przy 
uchwaleniu budżetu,  gdzie kwoty tej pomocy  zabezpieczone  w  pierwotnym  planie 
oscylowały  wokół  kwoty 1.600.000 zł .  W związku z tym, że ta kwota pomocy  uległa 
obniżeniu  w dość  istotny  sposób, w miesiącu  czerwcu i maju  zabezpieczony plan został 
obniżony  z  przeznaczeniem  na  inne  cele  wskazane   w  uchwałach  sesyjnych  w tych 
miesiącach.
Obecnie ten plan  wynosi 792.585 zł . Z uwagi na fakt, że to jest szczególna dotacja 
wymaga ona podjęcia  przez Radę  odrębnej uchwały , w związku  z  czym  projekt  ten 
został przygotowany.



Zadanie do dofinansowania jest wymienione w § 1 uchwały    pod nazwą „Przebudowa  
ciągu  dróg  powiatowych  Nr 2046S,  Nr 2049S  relacji: Biała  Górna – Lgota – Szarlejka – 
Kalej, Gmina  Kłobuck  i  Gmina  Wręczyca  Wielka”. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenie 
w  uzasadnieniu do projektu uchwały  podane  zostały kwoty.
Ogólna  wartość  zadania tj.  3.384.145 zł   po przetargach,
Połowę z tego dopłaca budżet   państwa :  1.690.000 zł  , 1/4   Powiat,   1/4   Gminy:   
Wręczyca    i  Kłobuck  z tym, że :  77%  km  mieści się w granicach  Gminy Kłobuck, w 
związku z tym  Gmina Kłobuck miałaby do zapłaty  tej  pomocy  665.291 zł , a 23% Gmina 
Wręczyca  tj. 198.723 zł. 
Specjalnie  w uzasadnieniu  do tego  projektu  uchwały  w pozycji  Gmina Kłobuck zostały 
wymienione  dwie  kwoty  z  uwagi  na to, że przy normalnym  rozliczeniu  ta  pomoc  by 
wynosiła  665.291 zł  (tak jak podano z klucza) .
Należy  pamiętać, że  Gmina otrzymała  z  budżetu państwa  dotację  na  realizację II etapu 
ul. Długosza  oraz  otrzymaliśmy  z  Powiatu  dotację  na  realizację  tej  inwestycji  w 
wysokości  127.294 zł, co wiąże się z tym , że ta pomoc finansowa na tą drogę wymienioną 
w uchwale musiałaby  być  zwiększona  o  tą  kwotę. Stąd  wynika  kwota  ogólna  792.585 
zł . 
Przypomniała, że  droga ul. Długosza jest  wspomniana w tym sensie , że wymiana dotacji 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  skutkuje  zwiększeniem punktacji  przy 
dotacji z budżetu państwa  z  Narodowego Programu Odbudowy Dróg. 

Radny A.Tokarz – przy tej uchwale  są  podane  numery dróg. Uważa, że  byłoby  bardziej 
czytelne, gdyby  były  podane  nazwy ulic  w  uzasadnieniu, nie w treści uchwały.

Skarbnik K.Jagusiak –wyjaśniła, że jest tutaj  zachowana  nazwa  zadania  inwestycyjnego, 
taka jaka   brzmi  w  Powiecie   i  nie   mamy  na  to  wpływu, gdyż  jest  to   zadanie   
inwestycyjne  powiatowe , Powiat  je   prowadzi   pod nazwą  taką  jaka  została  podana.
 

      Komisja   Budżetu,  Finansów,  Handlu ,  Usług   i  Ochrony   Środowiska   jednogłośnie  
pozytywnie    zaopiniowała    projekt   uchwały   w   sprawie    udzielenia    pomocy

      finansowej   Powiatowi   Kłobuckiemu   przez   Gminę  Kłobuck. 

Ad. 4.  
Wypracowanie  opinii     do   projektu   uchwały   w   sprawie   zmian  w   planie  budżetu  
na  rok  2016.

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o projekt uchwały to jest on bardzo obszerny jeśli 
chodzi o kwoty z uwagi  na  bardzo istotne zmiany zaproponowane w budżecie tego 
roku . Po stronie zwiększenia jest subwencja ogólna z budżetu państwa , to są pieniądze  
uzyskane  z   rezerwy oświatowej  subwencji   ogólnej  na  gabinety   w  szkołach (taki 
wniosek został  złożony). Natomiast  pozostałe  zmiany  czyli  zmniejszenia  dochodów 
wynikają ewentualnie z przesunięcia inwestycji na rok przyszły (szczegóły w Załączniku 
Nr 2) .



Przypomniała, że w tym roku były planowane nakłady w wysokości 600.000 zł na 
rewitalizację targowiska miejskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z uwagi na 
fakt , że  wstępne rozporządzenie zawiera bardzo wiele wymagań, które nie spełnimy 
przy tym targowisku,  te nakłady zostają przeniesione na następne dwa lata , co będzie  
miało odzwierciedlenie  w  wieloletniej prognozie  finansowej. Natomiast w tym roku 
zostają zabezpieczone środki w wysokości 20.000 zł co ma odzwierciedlenie w Dziale 500 
Handel ze środków własnych na zmiany w projekcie tego targowiska.
W Dziale 600 Transport    zmiana w zakresie wydatków bieżących  polega na wycofaniu 
środków w zakresie ul. Strażackiej w Białej (w uchwale budżetowej było wskazanie , że w 
zakupach usług remontowych 300.000 zł  było na ul. Strażacką w Białej) . Zostaje to 
zmniejszone  w wysokości pozostałości środków, ponieważ część środków została zużyta 
na badania tej ulicy  i  przesunięcie  reszty  na materiały w  zakresie potrzeb dla Zarządu 
Dróg i Gospodarki Komunalnej – 215.000 zł.
Następna zmiana tj. wycofanie z realizacji w tym roku i przesunięcie na  rok  przyszły 
zadania  pn. „budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej  i ul. Stawowej w Kłobucku”- 436.146 
zł, zostało zarezerwowane na ten cel  z uwagi na fakt, że realizacja tego zadania  wymaga 
podpisania  porozumienia  z  Polskimi Kolejami Państwowymi  i w tym roku nie jest 
możliwa do  realizacji.
W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  zwiększenie dotyczy czasowego planu o 10.000 
zł  w  związku z działaniami w zakresie ogłoszeń, wycen   nieruchomości   w  gestii 
Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami (plan  na  półrocze jest  praktycznie 
wykonany).
W Dziale 710 Działalność usługowa to oszczędności w zakresie  dwóch opracowań  tzn. 
programu rewitalizacji miasta i strategii rozwoju gminy , pozwalają na  ściągnięcie kwoty 
41.870 zł .
W Dziale 757 Obsługa długu publicznego, w związku z  tym, że w tym projekcie uchwały 
jest bardzo duża kwota  1.200.000 zł  na  zmniejszenie  kredytu , pozwala nam to 
zaoszczędzić  na ewentualnych odsetkach, które by gmina płaciła  od tego kredytu. W 
związku z tym jest tutaj ściągnięcie planu  o kwotę 132.608,06 zł.
W Dziale  801 Oświata i Wychowanie w Rozdziale 80110 Gimnazja jest kwota 5.088,81 zł 
przeznaczona na  wcześniej wspomniane gabinety zdrowotne  i  kwota  28.368,19 zł   na 
gabinety w szkołach podstawowych . Natomiast pozostała kwota 60.000 zł związana jest  z 
wyposażeniem bloków żywieniowych  w szkołach po zakończeniu tych inwestycji. W 
kwocie 15.000 zł wyszacowano projekt  budowy  szkolnego  boiska  sportowego przy 
Zespole Szkół w Libidzy i ta kwota zostanie przekazana na konto budżetu . W związku z 
tym, że to Stowarzyszenie zmieniło cel zbierania pieniędzy, więc można powiedzieć, że te 
pieniądze będą pochodziły z darowizny ze Stowarzyszenia.
W zakresie  Działu 852 Pomoc społeczna kwotę  30.000 zł  przesuwa się z Działu 926 
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej  (kwota była zabezpieczona na projekt skate 
parku i placu zabaw na OSiR-ze), w związku z tym, że ten projekt przebudowy, 
rozbudowy  strzelnicy na Centrum Usług Społecznych  będzie  rozszerzony  o  wcześniej 
wymienione  cele  w tym dziale.
W Dziale 900 Gospodarka komunalna , z uwagi  na  przeniesienie konkursu na  
późniejszy  okres,  przesuwa  się  nakłady  inwestycyjne  związane  z  modernizacją 



oświetlenia ulicznego  w  wysokości 1.000.000 zł na rok 2017 , przy czym w tym 
oświetleniu ulicznym przy klasyfikacji budżetowej  6057 tj. finansowane z dotacji  850.000 
zł (czyli ma to  odzwierciedlenie na  zminusowanie dochodów)  i udział własny 150.000 zł.
W  Rozdziale 90005 Ochrona  powietrza atmosferycznego i klimatu  zmniejsza  się  plan o 
kwotę  375.972 zł   per saldem  ze zwiększeniem 20.538 zł , są to oszczędności po 
przetargowe  na  zadanie  termomodernizacja  Zespołu Szkół  w Białej, które  jest 
realizowane  w  tym  roku, natomiast  druga  część  tego  zadania „termomodernizacja 
Urzędu Miejskiego w Kłobucku” w roku przyszłym. 
Następnie  w  Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni  w miastach  i  gminach  proponuje  się 
zwiększyć  plan o 15.000 zł  w tym: na zakup choinki   8.900 zł  i  6.100 zł   na   zakup 
drobnego oświetlenia  ulicznego.
Przypomniała, że dotychczasowy plan pochodzący z rezerwy Burmistrza tj. kwota 35.000 
zł
W  Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   oszczędności  (na razie 
hipotetyczne, ponieważ  część umów nie została jeszcze podpisana ) związane z budową 
kanalizacji  sanitarnej  Ośrodka Sportu i Rekreacji 49.000 zł  i budynku  przy  ul. Prusa w 
Łobodnie  31.500 zł .
Większość wydatków polega na ich zmniejszeniu .
Ostatni  wydatek,   polega  na  zwiększeniu  planu w  kwocie 35.000 zł  i   składa   się  z 
dwóch pozycji. Pierwsza pozycja tj. zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury 
o kwotę 15.000 zł  i dla  Biblioteki  o  kwotę  20.000 zł.
Jeśli chodzi o  Miejski  Ośrodek  Kultury w Kłobucku  ta kwota będzie  przeznaczona  na 
refundację  związaną  z wydatkami  na  remont  sali lustrzanej. Przypomniała , że  na ten 
remont , budżet gminy przeznaczył  dotację w wysokości 40.000 zł . Remont  ten  zamknął 
się kwotą  58.000 zł, w związku z tym ta część kwoty winna jak gdyby uzupełnić  braki 
bieżące  w zakresie dotacji  na tą instytucję kultury.  
Przypomniała, że w I półroczu Biblioteka dostała  20.000 zł  na remont dachu . W związku 
z tym, że wykonawca  proponuje kwotę wyższą  niż te 20.000 zł , brakuje ok. 8.000 zł , to 
część tej kwoty ze zwiększenia  dotacji zostanie przeznaczona na  ten remont dachu , oraz 
pilne koszty  związane  z  początkami  remontu  czytelni.
Jeśli chodzi o remont dachu, to 50%  kosztów  zostanie zwrócone przez Powiat , ale na 
razie tych pieniędzy  nie ma, a trzeba podpisać  pilnie umowę , żeby Dyrektor MOK miała 
zabezpieczenie  środków w planie , gdyż  w  przeciwnym razie  byłoby  to  naruszenie  
dyscypliny finansowej.

      Przewodniczący Komisji J.Soluch - poprosił o uzupełnienie  informacji   dot. budowy 
chodnika w  ul. Zakrzewskiej  i  ul. Stawowej w Kłobucku. 

      Kierownik W.Solska – część zakresu tego zadania  jest  realizowana  na  obszarach  tzw. 
zamkniętych PKP. W związku z powyższym gmina była zobligowana w uzgodnieniach do 
podpisania porozumienia  z PKP  na realizację  robót   w  ich obszarze  gdzie wymagane  
jest usypanie  skarpy  i  później  utrzymanie   tego chodnika.

      Wysyłano nawet 2  propozycje  porozumienia  i na koniec otrzymano pismo, że akceptują 
to   porozumienie. Natomiast  z  uwagi na  realizację   projektu    przez   PKP 



dofinansowywanego  ze środków unii europejskiej  na tej trasie,  wyrażają zgodę  na 
realizację  w przyszłym roku  tego zadania. 

Radny M.Woźniak – zapytał o rewitalizację targowiska  miejskiego , dlaczego  nie  będzie  
realizowane  w tym  roku, jakie  są  plany.
Ponadto zapytał  o   modernizację  oświetlenia  ulicznego  oraz  o  ul. Strażacką .
Zwrócił  uwagę, że  w sprawozdaniu  z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.  jest kwota 
300.000 zł  i wykonanie 0% , a  przesuwana  jest kwota 215.000 zł . Poprosił  o   wyjaśnienie 
tej  nieścisłości. Ponadto  poprosił   o  informację  na  co  zostanie   przeznaczona  ta  kwota 
215.000 zł  która  jest  dla  ZDiGK, czy  jest  to tylko  na  bieżące  potrzeby.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła,  że  kwota  ta  została   zapłacona  pod  koniec  lipca 2016 
roku (badanie nośności ul. Strażackiej oraz projekt)..

Burmistrz J.Zakrzewski – poinformował,  że  kwota  215.000 zł  zostanie  przeznaczona  na 
bieżące potrzeby ZDiGK. W  tej chwili przy remoncie ul. Długosza  w Kłobucku potrzebne 
jest  konieczne   dokończenie   tego  fragmentu   ul. Ogrójcowej . Pozostała  część   środków 
przeznaczona   zostanie  na  zakup  kruszywa , materiałów , na  remonty  bieżące, oraz   na 
fragment  ul. Jasnej, który  w pierwotnym  projekcie  nie  został   przewidziany.
Jeżeli  chodzi  o  targowisko , to  na  początku  przymierzano  się  do  PROW-u żeby dostać 
dofinansowanie  1.000.000 zł,  jednak  tych  pieniędzy  jest  bardzo mało, bo 4.000.000 zł  na 
całe  województwo, więc  szansa  ich pozyskania jest  bardzo  niewielka. Nawet gdybyśmy 
mieli szansę  ich pozyskania, to obostrzenia  i wytyczne, które  się  pojawiają   dość  mocno 
nas  ograniczają   nie  tylko  przy  samej  budowie  ale  później  również  przy  eksploatacji, 
co  będzie  skutkowało  mniejszymi  wpływami  z  funkcjonowania  targowiska. 
Prawdopodobnie działania będą prowadzone w kierunku  takim, że będzie to realizowane 
z własnych środków. Może jeszcze uda się pozyskać  środki od samych zainteresowanych 
czyli handlowców,  którzy tam działają. W tym roku  planuje  się  przygotowanie projektu
technicznego  taki, który byłby  podzielony przynajmniej na 3 etapy. Ostatnim  etapem  
byłby   tzw. trójkąt  gdzie znajdują się  zadaszone  stanowiska  handlowe.
W I etapie byłby  fragment  od MOK-u , gdzie planuje się stworzyć  parking  (część 
parkingu byłaby płatna). Oczywiście w dni targowe  parking by nie  działał , bo byłyby 
stragany, ale w pozostałe dni byłby płatnym parkingiem   ze  szlabanami , możliwe  że 
jednoobsługowo na zasadzie  wykupienia biletu .
Odnośnie oświetlenia, to kończone są już rozmowy  z TAURONEM dot. wykupienia tego 
oświetlenia . Otrzymano projekt umowy, który  przedłożony będzie Radcy Prawnemu do 
zaopiniowania. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie .  

Radny A.Tokarz – zadał pytanie odnośnie Działu 926  Kultura fizyczna  - projekt skate 
parku i placu zabaw na OSiR  koszt 30.000 zł, jaka  jest  prognoza finansowa budowy skate 
parku  i  gdzie  można  się zapoznać  z  tą  koncepcją.

Burmistrz J.Zakrzewski –   jeśli  chodzi o prognozę dot. funkcjonowania  budowy, to
dokumentacja  jest  zamówiona .



Planuje się to zrobić w ramach wspólnego zadania  CUS   (Centrum  Usług  Społecznych). 
Skate park był planowany   jako odrębny  projekt, dlatego teraz  tą  kwotę  z   projektu   
zdejmujemy  gdyż  jest jeden projektant, który   będzie projektował    CUS,  plac  zabaw, 
skate  park  i  siłownię napowietrzną . W ramach tego jednego  zadania  tj. Strzelnicy  będą 
elementy towarzyszące . Nie będzie to jednak rozbudowa , tylko dobudowanie obiektu, 
który będzie spełniał wymogi  CUS. Dlatego ten projekt skate parku  jest zdejmowany z 
wydatków budżetowych. Jakie będą koszty, to dopiero wykaże  projekt . 
Założenia  są takie, że   skate  park powinien  zmieścić  się  w granicach  ok. 400.000 zł,
aby to  miało  sens  i  było  racjonalnie  stworzone  i   przynosiło  jakiś  efekt. Wszystkie 
elementy   będą   w   jednym   kompleksie  i  winny  spełniać   funkcję     rekreacyjną     dla 
wszystkich  osób   w  różnych  kategoriach   wiekowych.

Radna E.Kotkowska – odniosła  się  odnośnie  planowanego  zakupu  choinki  -  kwota 
8.900 zł.

Burmistrz J.Zakrzewski –   choinka oczywiście kosztuje 35.000 zł .  Uznano, że  warto 
domówić  jeszcze  logo  Gminy  z  napisem  w oświetleniu  ledowym, gwiazdę  i  zlecić  
montaż  oraz  transport . Ten pierwszy montaż daje  możliwość  nauczenia   naszych 
pracowników jak  się  to  fizycznie wykonuje, żeby później  następne  montaże  już  robić 
samemu.

Radny J.Kulej – w związku z tym , że   termin realizacji  zadania  „budowa  chodnika  w  
ul. Zakrzewskiej  i  ul. Stawowej w Kłobucku „  nie odpowiada PKP , czy będzie  można 
wykonać to zadanie częściowo  w tym  roku, czy też  trzeba będzie  przenieść całe zadanie 
na przyszły rok. 

Burmistrz J.Zakrzewski –wyjaśnił, że całe zadanie będzie realizowane  w przyszłym roku.
      Przymierzano się do zmiany zakresu z  I-go  etapu na II-gi  czyli wykonania krótkiego 

odcinka ul. Stawowej , ale jak wiadomo ten chodnik najbardziej służy w sezonie 
kąpielowym, więc  wykonany byłby po sezonie.  Robienie do  pewnego odcinka, potem 
przerwanie do przejazdu  a potem  wykonanie  dalszej części  w następnym roku   byłoby  
niezrozumiałe  dla  mieszkańców.   Natomiast  PKP zapewniło, że robią to w formule 
„Zaprojektuj  i wybuduj”  i  w  2017-2018   to  skończą.
Przetarg byłby ogłoszony  na obydwa zadania.

Radna E.Kotkowska –  Gmina  ma otrzymać  kwotę  15.000 zł  ze  Stowarzyszenia , które 
przekaże   środki na projekt budowy  szkolnego  boiska sportowego  przy Zespole Szkół w 
Libidzy.  Z  WPF  wynika, że  kwota zaplanowana  na 2017 rok  to będzie   dodatkowo  
700.000 zł  na budowę tego boiska. Zapytała, czy ta kwota pochodzić  będzie  już  ze 
środków  budżetu gminy  czy  też będziemy się ubiegać o dofinansowanie. 

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że   przekazanie  środków  przez  Stowarzyszenie 
byłoby niezgodne ze Statutem, więc  konieczna była  jego zmiana  polegająca na wpisaniu  
tego zadania  do Statutu. Procedura  związana  z  tą zmianą, trwała dość długo  i   



praktycznie  w dniu dzisiejszym  otrzymano   dopiero  zgodę.
Uznano, żeby nie burzyć całego budżetu, zmiana  zostanie  wprowadzona  we  wrześniu, 
kiedy ta kwota fizycznie wpłynie , zdjęte zostanie z budżetu  gminy  i  wstawiona będzie 
darowizna w to samo miejsce, ale już   Wydział  IKI  może realizować przetarg na ten 
projekt.  Mapy są  już  zlecone, żeby przyśpieszyć  to zadanie. 
Do stycznia trzeba zdążyć z projektem  i złożyć  wniosek  o   dofinansowanie.
Stowarzyszenia   ma   swoich  środków  ok. 54.000 zł  i  całą   tą  kwotę  przeznaczą  na  ten 
cel. Na razie przeznaczyli pieniądze na projekt , pozostałą kwotę deklarują przeznaczyć w 
momencie gdy będzie  realizacja.

Radny A.Tokarz – odnośnie Działu 600 Transport  kwoty 215.000 zł ,  dobrze  by było żeby 
to przesunięcie  między  paragrafami  było sygnalizowane  w uzasadnieniu. Poprosił, aby 
w przypadku  podobnych  przesunięć wyjaśnienia znalazły  się  również  w  uzasadnieniu 
do projektu uchwały.

      Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu ,  Usług    i   Ochrony   Środowiska    pozytywnie  
zaopiniowała   projekt  uchwały   w  sprawie   zmian  w  planie   budżetu   na  rok  2016.

/Za – głosowało  12  osób,      przeciwnych  - 0,        wstrzymały się – 2 osoby/

Ad.5.  
Wypracowanie   opinii     do   projektu   uchwały   w   sprawie   zmiany   uchwały   Nr  
149/XVIII/2015  Rady  Miejskiej  w   Kłobucku  z  dnia  29 grudnia 2015 roku   w  sprawie  
przyjęcia   wieloletniej   prognozy      finansowej   na   lata  2016-2024  Gminy  Kłobuck.  

Skarbnik K.Jagusiak – szczegółowy  opis  zmian  w  przedsięwzięciach  w  zakresie  zadań 
wieloletnich   zostały określone    w  Załączniku  Nr 2  pt. Objaśnienia  do  uchwały  w  
zakresie zmiany wieloletniej prognozy.
Przy  omawianiu projektu  uchwały będzie  się  kierowała  właśnie tym załącznikiem.

Pierwsze  zadanie, które zostaje dodane do zadań wieloletnich tj.  Modernizacja odcinka 
drogi gminnej Nr 470128 S  w Białej i Kopcu, cel  - Wspieranie lokalnego rozwoju na 
obszarach  wiejskich , okres  realizacji  2 letni ( 2016-2018)
Łączne nakłady     3.375.000,00 zł. 
Limit roku 2016                -  0,00
Limit roku 2017  -  1.075.000,00   
Limit roku 2018  -  2.300.000,00
To zadanie powstaje jako nowe dodane do zadań w zakresie środków unijnych,  a  w  
szczególności w zakresie konkursu dla rozwoju obszarów wiejskich.



W zakresie  środków unijnych zmieniają się dwa zadania   w  następujący  sposób:
1.”Modernizacja oświetlenia  ulicznego na terenie Gminy Kłobuck . Zmniejszenie  stopnia 
zanieczyszczenia powietrza” .
Okres realizacji  -  z  2015 – 2017   na  2015 – 2018,
Łączne nakłady -  z   2.866.092,00 zł  na  3.966.581,00 zł
Limit roku 2016  -   z  1.015.621,00 zł  na  15.621,00 zł
Limit roku 2017  -   z  1.850.471,00 zł  na   1.300.000,00 zł
i  dodaje  się  Limit  rok  2018  -  2.650.960,00 zł
Limit  zobowiązań  -  z  2.866.092,00 zł  na  3.950.960,00 zł.

2.Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej  w Gminie 
Kłobuck: Zespołu  Szkół w Białej  i Urzędu  Miejskiego  w Kłobucku .Zmniejszenie stopnia 
zanieczyszczenia powietrza”.
Łączne nakłady  -  z  3.375.890,00 zł  na  2.353.611,00 zł
Limit roku 2016  -  z  1.321.025,00 zł  na    965.591,00 zł
Limit roku 2017  -  z  2.054.865,00 zł  na  1.388.020,00 zł
Limit zobowiązań  -  z  3.375.890,00 zł   na   48.919,00 zł.

Zeruje  się  limity, nakłady  i  zobowiązania  na  zadaniu: „Rewitalizacja  targowiska 
miejskiego w Kłobucku. Lepsze zintegrowanie producentów z łańcuchem żywnościowym 
poprzez promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw”.
Okres realizacji  -  2010 – 2017.

Następnie  w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, czyli w zakresie 
zadań własnych , w wydatkach bieżących dodaje się zadanie:
„Opracowanie planu zagospodarowania  przestrzennego  oraz zmiany fragmentu studium 
– Kłobuck  Osoki  Pustkowie”
Okres realizacji   -  2016-2017
Łączne nakłady    -   9.900,00 zł
Limit roku 2016    -   4.950,00 zł
Limit roku 2017    -   4.950,00 zł
Limit zobowiązań  - 9.900,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych  dodaje się następujące  zadania:

1.”Budowa oświetlenia odcinka ul. kpr M.Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku. Poprawa 
bezpieczeństwa ruch drogowego”.
Okres realizacji  -  2016-2017
Łączne nakłady   -  110.000,00
Limit  roku  2016  -            0,00
Limit  roku  2017  - 110.000,00
Limit zobowiązań   -  110.000,00  

2.”Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy. Rozwój i poprawa 



stanu podstawowej infrastruktury sportowej”
Okres realizacji  -  2016-2017
Łączne nakłady   -  715.000,00
Limit  roku  2016  -   15.000,00
Limit  roku  2017  - 700.000,00
Limit zobowiązań   -  715.000,00 

3.”Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu 
przyległego do ul.Niemczyka w Kłobucku. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”.
Okres realizacji  -  2016-2017
Łączne nakłady   -    35.000,00
Limit  roku  2016  -            0,00
Limit  roku  2017  -   35.000,00
Limit zobowiązań   -35.000,00 

4.”Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku. Poprawa warunków handlu na rynku 
lokalnym”.
Okres realizacji    -  2010-2019
Łączne nakłady     -  3.070.120,00
Limit roku 2016     -       20.000,00
Limit roku 2017     -     600.000,00
Limit roku 2018      - 1.600.000,00
Limit roku 2019      -    800.000,00
Limit zobowiązań -  3.020.000,00

Ostatnia zmiana dotyczy zadania  pn.”Przebudowa drogi gminnej Nr 470103 S ul. Łąkowej 
na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz  z  budową  odwodnienia  i 
uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku. Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego”.
Łączne  nakłady  -  z   957.564,00 zł  na  1.907.761,00 zł
Limit  roku  2017  -  z  900.000,00 zł  na  1.850.197,00 zł  
Limit zobowiązań  - z  957.564,00 zł  na 1.850.197,00 zł  

Radny A.Tokarz – w objaśnieniach do uchwały jest  podany nr drogi w  Białej  i  Kopcu, 
zapytał czy chodzi o ul. Strażacką 

Przewodniczący  komisji J.Soluch - wyjaśnił, że chodzi o ul. Strażacką  w Białej    i
 ul. Salezjańską  w  Kopcu.

Radny M.Woźniak – powrócił do ul. Strażackiej w Białej  i  poprosił o wyjaśnienie, 
dlaczego ta ulica nie jest robiona z działu na   remonty, tylko  jako   modernizacja.
Poprosił  również   o   poinformowanie  dlaczego to zadanie  od razu   nie  zostało  tak  
zapisane  i  skoro  ma być  dofinansowane  z tego samego programu co Olszowiec , to  
dlaczego  nie  zostało  zapisane jako przebudowa drogi  z odwodnieniem i uzupełnieniem 



oświetlenia  oraz  chodnikiem, jeśli się da.  

Burmistrz J.Zakrzewski – jeśli chodzi o nazewnictwo projektu, to jest ono szersze, daje 
większe możliwości , a w uszczegółowieniu zlecenia projektu uwzględnia się wszystkie 
zadania, które ma ten projekt objąć. Nie zawsze każda inwestycja jest identyczna, mimo że 
z tego samego programu.
Dlatego zmiana, bo   po przeprowadzonym  badaniu  jednak ta planowana  modernizacja 
czy  przebudowa   drogi  byłaby jedynie  na parę lat  (maksymalnie 5 lat)  i  wrócilibyśmy 
do punktu wyjścia  z  uwagi  na  istniejące  podłoże ( torfowe ). To badanie ograniczy też 
koszty projektu  który po sesji będzie zlecany  (najpierw muszą być zabezpieczone środki). 
Wniosek będzie złożony  do PROW . 
Na początku nie planowano ubiegać  się o te środki, bo były one dość ograniczone. 
Zostało złożonych ok. 150 wniosków, natomiast  dofinansowanie uzyskały 92 wnioski.    
Po przetargach znaczna kwota środków wróci do budżetu PROW-u.

Kierownik IR W.Solska – na dzisiaj nie ma dokładnej j analizy  żeby to zadanie 
prawidłowo nazwać według  prawa budowlanego. W związku z tym , że to jest WPF  to 
pasuje ogólna nazwa taka  jaki też  tytuł  operacji  w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Tak  będzie się nazywał konkurs  tj. budowa lub modernizacja dróg lokalnych , 
stąd też nazwa tego zadania „ Modernizacja  odcinka drogi gminnej Nr 470128 S  w Białej i 
Kopcu”.
Jest to pojęcie nieścisłe, tylko funkcjonujące w programach  operacyjnych. Jeśli radny 
będzie sobie życzył, to nazwa może być  uszczegółowiona, bo w tej chwili   w planie 
wydatków budżetowych  tych wydatków nie  ma  pokazanych.
Zadanie  nie zostało dokładnie przeanalizowane, trzeba je dogłębnie  jeszcze przemyśleć.
Nie została wpisana konkretna nazwa, bo  w przypadku tego oświetlenia nie wie jak to 
wpisać: czy to jest przebudowa, rozbudowa, czy też budowa oświetlenia. Chciałaby tak to 
nazwać, aby było   prawdopodobne do dofinansowania. Jeśli chodzi  o  odwodnienie też 
nie wie jakie będzie. Może uda się powierzchniowe , może rowami, nie wie czy kanalizacja 
deszczowa będzie potrzebna. W przypadku kanalizacji deszczowej, to na pewno będzie 
budowa , ale jeżeli tylko rowy, to przebudowa  drogi. 
Na komisji ds. projektów będą  rozważane  te potrzeby  i określać zakres dokumentacji 
projektowej.

Radny M.Woźniak – teraz oczywiście zgadza się  z tym zapisem, ale na etapie  już 
wprowadzania do budżetu nazwa zadania  będzie zmieniona.
 
Kierownik IR W.Solska –wyjaśniła, że  już na etapie zamówienia dokumentacji można to 
uszczegółowić  i  później zostanie to wpisane do budżetu.

Radny A.Nowak- w  projekcie uchwały wyszczególniona  została  kwota 2.353.611 zł   na  
zadanie  „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej  w 
Gminie Kłobuck: Zespołu  Szkół  w Białej  i Urzędu  Miejskiego  w Kłobucku „,  zapytał
czy już jest jakaś dokumentacja i  czy wiadomo  jaka  kwota  odrębnie  na  każdy  obiekt.



Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  te dwa zadania już są  po przetargu, jedno zadanie 
tj. w  Zespole  Szkół w Białej  się już realizuje  i  za  chwilę się skończy,  a  w  przyszłym  
roku będzie realizowane drugie, czyli Urząd Miejski.
Te  rozstrzygnięcia są już dokonane , wykonawcy zostali wyłonieni , a kwoty ustalone .
Jest to jedno zadanie, ale  robione w dwóch miejscach  i w dwóch etapach.  Był to jeden 
wniosek i jedno dofinansowanie  na  dwa zadania.

Radny Z.Bełtowski – przypomniał, że rowy to były na terenie ulicy  Strażackiej  w Białej  
od  samego Kopca i były trzy przepusty odprowadzenia wody. Kiedyś były  czynne, ale 
zostały zaniedbane. Teraz trzeba je odtworzyć.
Kolejna sprawa dot. oświetlenia, którego na tym odcinku tak naprawdę nie ma, są  jedynie 
3 lampy pod koniec  zabudowy  w polach. Natomiast od zakrętu , gdzie jest największe 
niebezpieczeństwo nie ma żadnego oświetlenia. 
Uważa, że bezwzględnie należy zmienić to oświetlenie.
Zebranie wiejskie, przeznaczy  środki z  funduszu sołeckiego na ten cel  w  wysokości 
24.000 zł.

Przewodniczący komisji J.Soluch – zadanie jeśli jest zaplanowane w WPF , to będzie  ono 
realizowane  i na dzień dzisiejszy temat  nie będzie rozstrzygany, poza tym  będzie  
zmiana  oświetlenia  w  całej gminie i to też będzie zrobione.

Kierownik IR  W.Solska – na ul. Strażackiej są rowy , ale  nie  wszędzie. Nie wiadomo czy 
jeśli  odtworzy  się  rowy,  będzie to do  końca takie prawidłowe rozwiązanie ,  czy da się   
prawidłowo odprowadzić wody.
Jeśli chodzi o oświetlenie, to  wszyscy  doskonale  wiedzą, że  są tylko 3 lampy w polach. 
Obecnie jest  przeprowadzana  inwentaryzacja  oświetlenia w całej gminie.

Burmistrz J.Zakrzewski – to oświetlenie ul. Strażackiej trzeba sprawdzić, czy przy 
modernizacji  wystarczyłoby zakupić słupy, a oprawy  po prostu wymienić  i  zaoszczędzić 
te pieniądze, czy to się da, to wykaże projekt .
Zwrócił uwagę, że nie da  się  w jednej kadencji,   wyregulować spraw  zaniedbanych  
przez dziesiątki lat , bo są to rzeczy które zostały kiedyś  pominięte. Kiedyś TAURON 
postawił te  słupy, drogę  przesunięto, a słupy zostały  i  nie jest to niczyja wina.
Przy realizacji  tego zadania  planowane jest  uporządkowanie tego.

Radna E.Kotkowska – wykazane  zostało zwiększenie na ul. Łąkowej , czy to są 
przesunięcia  między latami  o prawie 1.000.000 zł czy też  jest  zwiększenie środków. Z  
czego wynika  ewentualnie  aż  tak  duże  zwiększenie  środków.

Burmistrz J.Zakrzewski – zwiększenie musi nastąpić  dlatego, że  zadanie  planowane jest  
z tzw. schetynówek  gdzie  trzeba wskazać   wartość   wynikającą z kosztorysu. Być może 
po przetargu, ta kwota i tak będzie inna, ale w tej chwili wartość jest wpisana zgodnie z 
kosztorysem.



Radna E.Kotkowska – w pkt 1.3.2.3  wprowadzona jest  „Koncepcja zagospodarowania 
części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w 
Kłobucku” za którą trzeba będzie zapłacić 35.000 zł. 
Zapytała czy może Burmistrz ma swoją koncepcję  zagospodarowania tego terenu.

Burmistrz J.Zakrzewski –  była sugestia, żeby rozpocząć od koncepcji. Zostanie  ona 
poszerzona o  teren  przyległy do ul. Niemczyka. Będzie to koncepcja rozszerzona 
obejmująca remont  basenu z elementami towarzyszącymi. Możliwe, że z koncepcji 
wyniknie np. sytuacja  taka, że powinniśmy pozyskać jakiś teren wokół . Jeśli będzie dobra 
koncepcja, to projekt jest już łatwiej zrobić, bo zleca się już konkretne rzeczy.
 
Radny A.Tokarz – zapytał  odnośnie ul. Strażackiej i Salezjańskiej, czy są jakieś uwagi w 
protokołach rocznych albo 5-letnich  z przeglądu tych ulic.

Burmistrz J.Zakrzewski – gwarancja na tą drogę przestała istnieć, bo wykonanie  nakładki 
po kanalizacji zostało zrobione w taki  sposób, że asfalt  leży na  ziemi, tylko w niektórych 
fragmentach  jest podbudowa. Po prawej stronie, gdzie nie było kanalizacji jest droga 
zdegradowana, dziurawa  i wymaga  naprawy. Poza tym jest  to ciąg komunikacyjny 
obsługujący  transport zbiorowy na Kopiec , Borowiankę  i Białą. 
W momencie budowy drogi wojewódzkiej ten objazd będzie konieczny, gdyż  będzie 
alternatywą dla tej budowy (innej nie ma).
Jeśli chodzi o przegląd techniczny, to  nie wie czy był  robiony , ale stan dróg wymaga 
remontu.
Przy budowie  kanalizacji, wykonawca odstąpił od gwarancji  i  miał  ku temu  swoje 
powody i racje, gdyż  podjęte zostały takie decyzje, żeby  nie wylewać   asfaltu po śladzie   
kanalizacyjnym, tylko  wylać go  szerzej . Wizualnie  w  miarę   to  wygląda , ale  po zimie 
zacznie się rozlatywać. Remont prawego pasa  drogi  nie  ma  sensu  z  prostej  przyczyny 
technologicznej , bo nie ma podbudowy po lewej stronie.
W przypadku gdyby zrobiono  prawą  stronę, to trzeba  by było robić lewą , a takie łatanie 
i łączenie   asfaltów spowoduje, że powstanie  szczelina , którą trzeba będzie wypełniać . 
Uważa, że trzeba zrobić coś raz a dobrze i nie wracać do tego samego zadania.
Są badania techniczne, które wykazały, że ta droga nie nadaje się do takiego remontu. Te 
badania musiały być zrobione żeby podjąć taką decyzję. 

      Komisja   Budżetu,  Finansów,   Handlu ,  Usług    i   Ochrony    Środowiska    pozytywnie 
zaopiniowała     projekt     uchwały     w    sprawie   zmiany    uchwały   Nr
149/XVIII/2015  Rady   Miejskiej   w  Kłobucku   z  dnia  29 grudnia 2015 roku   w  sprawie
przyjęcia    wieloletniej    prognozy    finansowej    na    lata   2016-2024  Gminy   Kłobuck.

/Za – głosowało  12  osób,      przeciwnych  - 0,        wstrzymały się – 2 osoby/



Ad.6.   
Wypracowanie  opinii     do  projektu   uchwały   w   sprawie   zawarcia   porozumienia   w   
sprawie  zlecenia  do  realizacji     zadania  własnego  Gminy  Kłobuck w  zakresie budowy   
kanalizacji  w  Białej  ul. Polna    Gminie  Mykanów.  
 
Skarbnik K.Jagusiak – w budżecie gminy  zostało zarezerwowane 28.000 zł  na to zadanie .
17 czerwca 2016r.  Rada  Gminy Mykanów podjęła uchwałę, która mówi że wyraża zgodę 
na przyjęcie do realizacji zadania w postaci budowy  kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej   
Biała   (dotyczy  to  naszych  6 mieszkańców).
W  związku z tym  niezbędne   jest   zlecenie realizacji    zadania  własnego  tej  gminie   
dot. budowy tej kanalizacji. Szczegóły rozliczenia będą przewidywały faktyczne  koszty  
po  przetargu. Ta kanalizacja  zostanie  przyłączona do kanalizacji Gminy Mykanów.

      Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu ,  Usług    i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie 
pozytywnie    zaopiniowała   projekt   uchwały   w  sprawie  zawarcia   porozumienia   w  
sprawie   zlecenia  do  realizacji  zadania  własnego Gminy Kłobuck  w  zakresie  budowy  
kanalizacji  w  Białej   ul. Polna   Gminie  Mykanów .

 
 
Ad  7.  
Sprawy różne.

 
      Radny M.Woźniak – poprosił Burmistrza, aby  zainteresował  się  mostkiem  na  ul. 

Słonecznej  w Białej , bo mogą  być  problemy  jeśli  nie  zostanie  w jakiś  sposób  
wyremontowany  choćby na szybko.

      Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że Dyrektor K. Chamarowski  zna temat , wie  jakie 
działania podjąć  w  tej  sprawie.

Przewodniczący komisji J.Soluch – poinformował, że zgodnie  z  planem  pracy  na II 
półrocze 2016r.  na  następnym posiedzeniu komisji będzie  rozpatrywane  sprawozdanie  
o  udzielonych  ulgach  w  zakresie podatków, opłat  i  innych  wierzytelności  Gminy  
Kłobuck  za  I półrocze 2016r.
/Radni  otrzymali  powyższe  sprawozdanie/.

     Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów, 
Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska  J.Soluch  zamknął     posiedzenie. 

     
Przewodniczył:   Janusz Soluch

      Protokołowała:   Danuta Kowalik
           


