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Proponowany porządek obrad Sesji:  
 

 

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016 

3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu  

    dla rodzin wielodzietnych” Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”  

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

    nieruchomości  

5. Sprawy różne  

6. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 
 

Porządek obrad Sesji po poprawkach:  
 

 

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016 

3. Projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 149 /XVIII/ 2015 Rady  

   Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  

   2016-2024 Gminy Kłobuck  

4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu  

    dla rodzin wielodzietnych” Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”  

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

    nieruchomości  

6. Sprawy różne  

7. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 
 

Pkt.1.  

Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska - o godz. 1400 otworzyła 

posiedzenie XXIII Sesji Rady Miejskiej zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 

1446 tj./. Powitała przybyłych gości. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności, 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu rady 

wynoszącego 21 osób, stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych 

uchwał. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

-  projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 149 /XVIII/ 2015 Rady  

   Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  

   2016-2024 Gminy Kłobuck.  
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Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 149 /XVIII/ 2015 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck głosowało 18 

radnych, 1 osoba głosowała przeciwko, głosów wstrzymujących się nie było  

punkt został wprowadzony jako punkt 3 
 

 

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zgłoszoną poprawką głosowało 17 radnych 

głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

porządek obrad został przyjęty.  

 

Pkt.2. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016 

 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że aby nie zachodziła konieczność zgłaszania 

autopoprawek z uwagi na dodanie trzech załączników została sporządzona wersja II 

projektu uchwały, która w dniu dzisiejszym została przekazana radnym. Projekt 

uchwały w wersji II zawiera już w swoich zapisach dodatkowe załączniki tj. 

załącznik Nr 3, 4 i 5. Załącznik Nr 3 dotyczy zmiany w planie dochodów i 

wydatków, załącznik Nr 4 i 5 dotyczy deficytu budżetu oraz zapisy dotyczące 

sfinansowania deficytu określone w paragrafie 1 pkt 5 projektu uchwały w wersji II  

Załącznik Nr 1 pozostaje bez zmian i dotyczy zmiany w planie dochodów 

budżetowych na 2016r zwiększających budżet o kwotę 266.285,00zł  

W zakresie załącznika Nr 2 w wersji II zmiany w planie wydatków budżetowych na 

rok 2016 zawierają ogółem kwotę 266.285,00zł:  

W zakresie działu 600 Transport zmiana polega na:  

- zwiększeniu płac i pochodnych w ZDiGK na zatrudnienie pracowników z robót  

   publicznych kwota 28.700,00zł. 

- zmniejszeniu pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego kwota 187.415,00zł. 

W zakresie Działu 801 Oświata i Wychowanie zmiana dotyczy; 

 - zmiany w dotacjach dla placówek oświatowych, dla których organizatorem nie  

   jest gmina. W związku ze zwiększeniem liczby dzieci bądź też zwiększeniem 

   liczby dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności w tych rozdziałach persaldem do  

   zmian zostaje dodana kwota 40.000,00zł.  

- Druga zmiana dotyczy zadania pn. Przebudowa parteru i pierwszego piętra w   

   budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łobodnie kwota 50.500,00zł, bez  

   dokonanej zmiany niemożliwe byłoby rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie. 

W zakresie działu 900 Gospodarka komunalna najważniejszą zmianą jest;  

 - zapewnienie środków na zakup instalacji i urządzeń oświetlenia ulicznego na  

   terenie Gminy Kłobuck będącego majątkiem Tauron Dystrybucja S.A kwota 

   385.000,00zł.  

- ponadto z uwagi na powstałe oszczędności po przetargowych na zadaniu budowa  
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  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynku sportowo rekreacyjnego i  

  budynku gospodarczego w Łobodnie poprzez zmniejszenie i zapewnienie części  

  środków na budowę kanalizacji sanitarnej dla OSiR w Kłobucku z Rozdziału 90019 

  związanego z ochroną środowiska, w którym mogą być finansowane zadania  

  związane z ochroną środowiska zyskuje dział kwotę 50.500,00zł poprzez zmianę  

  źródeł finansowania pomiędzy rozdziałami  

Natomiast materiał dodatkowy dotyczy wyłącznie zadania inwestycyjnego pn. 

Przebudowa drogi ul. Olszowiec w Borowiance. Przypomniała, że w budżecie na  

inwestycję była zabezpieczona kwota  800.000,00zł przy czym 500.000,00zł stanowiła 

dotacja celowa, a kwotę 300.000,00zł stanowił udział własny gminy. Z uwagi na 

przyznane dofinansowanie zachodzi konieczność po etapowania czasowego 

inwestycji z uwagi na upływ czasu.  

W zakresie załącznika Nr 3 zmiany polegają na zmniejszeniu dotacji o kwotę 

311.214,00zł i zmniejszeniu planu wydatków na realizację tej inwestycji o kwotę   

537.253,00zł. Zwróciła uwagę, że w wieloletniej prognozie finansowej w 

uzasadnieniu zostały podane źródła finansowania inwestycji wraz z etapowaniem tej 

inwestycji na lata. Zaznaczyła, że kosztorys inwestycji opiewa na kwotę 

2.063.916,00zł w tym środki unijne kwota 1.313.268,00zł, wkład własny kwota 

750.648,00zł. W związku z dużym upływem czasu w tym roku została przewidziana 

tylko część zadań ma kwotę 262.747,00zł, środki unijne kwota 167.185,00zł, wkład 

własny 95.562,00zł. W roku 2017 pozostała część zadań na kwotę 1.801.169,00zł. 

środki unijne kwota 1.146.083,00zł, wkład własny 655.086,00zł.   

Zwróciła uwagę, że źródła sfinansowania mają odzwierciedlenie w zmniejszeniu 

dochodów jak i wydatków na tą inwestycję, co persaldem powoduje, że kwota 

kredytu w tym roku ulega zmniejszeniu o kwotę 226.039,00zł  

W załączniki nr 5 wskazany został plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016r. 

po określonych zmianach w załączniku Nr 4 . 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch – powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 11.07.2016r jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 2 w wersji II, a na 

posiedzeniu w dniu 12.07.2016r jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w wersji II wraz z załącznikami.  

 

Radny W. Dominik – zwrócił uwagę, że w miesiącu grudniu była już znana kwota 

kosztorysowa tej inwestycji, a mimo to w budżecie na rok 2016 została przyjęta 

kwota szacunkowa. W odniesieniu do dotacji poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w 

WPF wskazana jest kwota 1.313.268,00zł a w załączniku Nr 3 jest wskazana dotacja 

celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 311.214,00zł . 
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Ponadto zapytał, w jakim trybie został zwiększony zakres projektu przebudowa 

parteru i pierwszego piętra w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Łobodnie, skoro w grudniu była mowa o modernizacji bloku żywieniowego. 

 

Skarbnik K. Jagusiak – w odniesieniu do ul. Olszowiec odpowiedziała, że dla 

radnego nie powinno być to niespodzianką, że akurat w miesiącu lipcu jest 

rozpatrywana sprawa finansowania Olszowca, ponieważ to radnemu w dniu 

15.01.2015r. została w tym temacie udzielona szczegółowa odpowiedź, w której 

wskazano, że terminem najwłaściwszym do dokonania zmian będzie 

najprawdopodobniej miesiąc czerwiec 2016r czyli po informacji w zakresie konkursu. 

Zwróciła uwagę, że to Rada decyduje o zdjęciu inwestycji z budżetu, jeśli inwestycja 

nie otrzymuje dofinansowania lub czy inwestycja będzie realizowana środkami 

unijnych w przypadku dofinansowania w odpowiedniej wysokości. Zaznaczyła, że 

ta kwestia była wielokrotnie wyjaśniana na sesji ponadto gmina nigdy nie ogłosiła 

przetargu na inwestycję bez wiedzy rady, jeśli na zadanie nie została otrzymana 

dotacja. Natomiast, jeśli chodzi o zmiany w planie w budżetu zwróciła uwagę, że 

dotacja tegoroczna wskazana w uzasadnieniu do WPF jest 167.185,00zł, która 

zmniejsza dotację o 311.214,00zł. Zaznaczyła, że dniu wczorajszym otrzymaliśmy 

informacje z projektem umowy o dofinansowanie, więc z pewnych względów 

działania muszą być szybkie z uwagi na kurs EURO, czy to, że nie jesteśmy pierwsi 

na liście rankingowej 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – w odniesieniu do bloku żywieniowego odpowiedział, że 

faktem jest, że pierwsza wersja miała inny zakres prac jednakże z uwagi, że pojawiła 

się możliwość przeniesienia biblioteki w inne miejsce niż szkoła, przez Dyrektora 

szkoły została zaproponowana możliwość rozszerzenia zakresu inwestycji tak, aby 

to była inwestycja na wiele lat. Dlatego też na poprzednim posiedzeniu Sesji została 

zmieniona nazwa zadania poprzez dostosowanie jej do faktycznej nazwy 

dokumentacji ponadto z uwagi, że została na to zadanie otwarta oferta, która mieści 

się w kosztorysie inwestorskim, ale nie mieści się w zakresie przewidzianych 

środków w budżecie zachodzi konieczność dokonania również zmiany kwoty.  

 

Radny W. Dominik – zapytał, jakie będą dla gminy dalekosiężne skutki finansowe, 

ponieważ sam wykup urządzeń nie jest jednorazowym wydatkiem, gdyż będzie 

zachodziła konieczność ponoszenia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem. 

Zapytał, czy te koszty były w kalkulowane i jaka może być ich skala. Rozumie, że jest 

to coś innego niż wymiana opraw, co ma na celu zmniejszenie zużycia prądu i 

ponoszonych wydatków za zużycie prądu na oświetlenie. Natomiast chodzi, w jakim 

zakresie będzie obsługiwana przez gminę infrastruktura tj. czy zostaną przejęte tylko 

słupy z oświetleniem, oprawy czy przejęta zostanie również sieć zasilająca te 

urządzenia.  
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Burmistrz J. Zakrzewski – przypomniał, że przymierzamy się do wymiany 

oświetlenia na terenie całej gminy. Natomiast, aby zostało ono wymienione w 

złożonym wniosku musi być wpisana własność lub dysponowanie tym majątkiem. 

Rozważane były dwie alternatywy wykup albo wydzierżawienie od Tauronu.  Po 

ekonomicznej analizie dzierżawy i wykupu po rozbiciu na dwa elementy tj. na 

oświetlenie skojarzone i nie skojarzone ekonomiczniejszy będzie wykup oświetlenia 

tj. całej linii oświetleniowej wraz z latarniami i oprawami oświetleniowymi jako 

nieskojarzone, które w pełni byłoby naszą własnością. Natomiast, jeśli chodzi o 

wykup oświetlenia skojarzonego naszą własnością byłby wysięgniki i oprawy. 

Wszystkie elementy zostałyby wymienione na nowe oprawy tj. oprawy i wysięgniki. 

Niemniej jednak pozostałby stosunkowo niewielki koszt dzierżawy słupów 

skojarzonych, bo w roku 2015 za wszystkie słupy, które nie były możliwe do 

wykupu stanowił koszt w wysokości 4.891,00zł. Zaznaczył, że istotnym elementem 

naszej analizy ekonomicznej to jest konserwacja, czyli usługi, które są świadczone 

przez Tauron, które najbardziej będą kosztowne dla gminy. Zwrócił uwagę na 

znaczący wzrost kosztów za świadczone usługi konserwacyjne, w co nie wchodzą 

żadne naprawy i remonty, gdzie w 2013r gmina płaciła za te usługi 153.301,00zł przy 

stawce 5,50zł netto, a roku 2016 kwota 207.000,00zł, przy stawce 7,00zł netto, którą 

udało się obniżyć po prowadzonych negocjacjach ze stawki 11,00zł. Natomiast w 

momencie wymiany całości oświetlenia nie powinno być tak wysokich kosztów 

konserwacyjnych, z uwagi, że instalacja będzie na gwarancji. Koszty powinny zostać 

obniżone do minimum 20% obecnej wartości. Niemniej jednak będzie musiała być 

konserwowana z uwagi, że zostaną tylko wymienione oprawy, bez wymiany sieci i 

linii. Natomiast według nowych przepisów, jeżeli jest przeprowadzana konserwacja 

oprawy, to wysięgnik należy do właściciela oprawy, więc przez Tauron nie może być 

zabroniona konserwacja tych urządzeń przez inny podmioty, który zostałby 

wyłonione w formie przetargi czy zapytania ofertowego. Dlatego też sam fakt 

wykupu oraz brak konserwacji przez monopolistę powoduje, że w ciągu kilku lat ten 

zakup się zwróci, a gmina będzie miała własne oświetlenie, które będzie mogło być 

modernizowane, kiedy będą na to środki. Zaznaczył, że linia jest cały czas 

modernizowana poinformował, że od 2014r do 2015r przybyło do obsługi i 

konserwacji około 42 opraw, a w roku 2016 będzie ich jeszcze więcej z uwagi, że już 

do półrocza zostało zamontowanych kilkadziesiąt opraw na terenie naszej gminy. 

Natomiast według oszacowanych wstępnie kosztów zakupu energii i usługi 

dystrybucyjnej gmina powinna osiągnąć oszczędności w granicy około 250.000,00zł 

rocznie.  

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016 

głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 200/XXIII/ 2016 z dnia 12.07.2016r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 
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Pkt. 3 

Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 149 /XVIII/ 2015 Rady Miejskiej w 

Kłobucku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy 

Kłobuck.  
 

Skarbnik K. Jagusiak – poinformowała, że pozycja dotycząca przedsięwzięć 

wieloletnich pn. „Przebudowy drogi gminnej Olszowiec” została szczegółowo 

objaśniona w załączniku Nr 2 do niniejszego projektu uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

J. Soluch – powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 149 /XVIII/ 2015 

Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została podjęta i nosi Nr 201 /XXIII/ 2016 z dnia 12.07.2016r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.4.  

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla rodzin 

wielodzietnych” Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – poinformowała, że niniejszy projekt uchwały 

dotyczy wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla rodzin 

wielodzietnych „ Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” i stwierdza 

utratę mocy uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 marca 

2015r. Niniejszy projekt uchwały nie zawiera wcześniejszego Programu dla rodzin 

wielodzietnych i załącznika w postaci katalogu podmiotów oraz wprowadzonych 

ulg i zwolnień, w którym umieszczani byli przedsiębiorcy i instytucje nie będące 

jednostkami organizacyjnymi Gminy Kłobuck. Została wprowadzona poprawa 

zapisu w podstawie prawnej z uwagi, że został usunięty zapis 50% ulgi w opłacie za 

przedszkole.   

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki 

Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki T. Kasprzyk – powiedział, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

 

Radny W. Dominik – rozumie, że dlatego z podstawy prawnej został usunięty zapis 

art. 14 ust.5 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, że w uchwale nie może być 

umieszczony zapis 50% ulgi w opłacie za przedszkole, który został  

zakwestionowany przez Nadzór Prawny.  Natomiast dobrze jest, że katalog 
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podmiotów nie będzie stanowił załącznika do projektu uchwały, który zmuszał do 

głosowania zmian prawie na każdej sesji.  

 

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – dodała, że teraz będzie na zasadzie deklaracji  

 

Radny W. Dominik zapytał, w jakim trybie zostały zgłoszone zalecenia przez 

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego skoro uchwała nie 

została uchylona. 

  

Kierownik GOPS T. Duraj Stefańska – odpowiedziała, że GOPS został 

powiadomiony telefonicznie, że uchwała w proponowanej formie zostanie uchylona 

i zaskarżona, jeśli nie zostaną poprawione zapisy. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych” Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta 

Dużej Rodziny” głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 202 /XXIII/ 2016 z dnia 12.07.2016r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

 

Pkt.5.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że przedmiotem uchwały 

jest nieruchomość położona w Kłobucku obręb Smugi ozn. geodezyjnie nr 445, która 

w części wykorzystywana jest jako droga gminna jako ul. Wiejska. Z uwagi, że przez 

właściciela została wyrażona zgoda na nieodpłatne przekazanie Gminie Kłobuck 

przedmiotowego gruntu został przygotowany projekt uchwały. Zaznaczyła, że 

obecnie działka, do której Gmina Kłobuck ma tytuł własności ozn. Nr 561, 

stanowiąca część pasa drogowego ul. Wiejskiej ma szerokość od 3 do 5m.  

 

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, 

Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Dominik- 

powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Za przyjęciem projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było.   

Uchwała została podjęta i nosi Nr 203 /XXIII/ 2016 z dnia 12.07.2016r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 
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Pkt. 6. 

Sprawy różne   

Przewodnicząca Rady Miejskiej. Gosławska - poinformowała o następujących 

sprawach:  

      

    - poinformowała, że do wiadomości Biura Rady wpłynęło  

                                                 kilka uchwał Rad Gmin w sprawie poparcia działań  

                                                 mających na celu utworzenie Śląskiego Instytutu  

                                                 Onkologicznego w Gliwicach. 

    - odczytała pismo z dnia 01.07.2016r ze Związku  

                                                 Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w  

                                                 Częstochowie w związku z koniecznością dostosowania  

                                                 statutu Związku do obowiązujących przepisów została  

                                                 podjęta uchwała Nr 6/6 w sprawie zmiany Statutu  

                                                 Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i  

                                                 Kanalizacji w Częstochowie.  

                                   
 

Pkt. 7 
Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska -oo  ggooddzziinniiee  11445500  zzaammkknnęęłłaa  oobbrraaddyy  

XXXXIIIIII  SSeessjjii  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  KKłłoobbuucckkuu.. 

  

PPrroottookkoołłoowwaałłaa::  

MM..  WWrroonnaa..    

 

 
 

 


