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Porządek posiedzenia. 

 

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

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

 3.  Sprawy różne. 

 4.  Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  
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Pkt.1.  

Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska - o godz. 1100 otworzyła 

posiedzenie XXVI 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 2016r. , poz. 

446/. Następnie 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. 

 

 

Pkt.2.  

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

 

Skarbnik K. Jagusiak - poinformowała, że zmiany w planie budżetu dotyczą strony 

wydatkowej i dochodowej. Projekt uchwały został przygotowany z uwagi na 

konieczność akceptacji trzech zmian tj. 

-  zwiększenia planu wydatków na zakup lodowiska o kwotę 39.000,00zł (plan  

   dotychczasowy 200.000,00zł )  

-  uzupełnienie brakujących środków w dziale Oświata i Wychowanie kwota 

   120.000,00zł i w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 40.000,00zł  

-  zmiany źródeł finansowania strony dochodowej w zakresie realizacji projektu  

    efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłobuck –  

    Zespół Szkół w Białej wynikające z przesunięcia terminu wyniku konkursów, co  

    skutkuje przesunięciem dotacji na rok 2017 w kwocie 803.294,00zł . W związku z 

    powyższym zachodziła konieczność poszukania takich źródeł dochodów, które  

    zapewniają zapłatę wykonawcy za inwestycję, a jednocześnie zostałyby ujęte w  

    projekcie dochodów majątkowych na rok przyszły. Główny udział zapewniający 

    sfinansowanie tej inwestycji pochodzi z dochodów podatkowych w szczególności  

    z podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,  

    opłata skarbowa i podatek od czynności cywilno prawnych.  

W zakresie załącznika Nr 2 oprócz zwiększenia planu na wspomniane wcześniej 

propozycje zaproponowane zostało zwiększenie dotacji dla MOK w wysokości 

12.000,00zł z przeznaczeniem na powitanie Nowego Roku. 

Natomiast zmniejszenia w planie wydatków dotyczą wydatków majątkowych na  

kwotę 67.039,39zł w tym na: 

- kwota 9.656,39zł budowa zintegrowanego systemu gospodarki przestrzennej z 

  uwagi na złożony wniosek przez Powiat Kłobucki inwestycja zostaje przesunięta na  

  rok przyszły,   

- kwota 29.000,00zł z uwagi na niemożność wykupu nieruchomości gruntowych 

- przesunięcie budowy kanalizacji na OSiR zmniejszenie kwoty 28.383,00zł.  

Ponadto oszczędności wynikają: 
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- z planu ustalonego dla dotacji dla Placówek Oświatowych, dla których gmina nie  

   jest organem założycielskim kwota 85.000,00zł.  

- z oświetlenia ulic w zakresie zakupu energii kwota 95.000,00zł.  

Natomiast zmiany w zakresie Biblioteki dotyczą zmiany paragrafu dotacji z dotacji 

podmiotowej, która została wprowadzona w poprzednim miesiącu na remont dachu   

na dotację celową (dotacja z powiatu). 

 

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

J. Soluch - powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny A. Tokarz – zapytał, na jaki cel zostanie wykorzystana kwota 12.000,00zł 

przekazana dla MOK w Kłobucku.  

 

Dyrektor MOK O. Skwara- odpowiedziała, że kwota 12.000,00zł zostanie 

przeznaczona na organizację całej imprezy Noworocznej (koncert, światło ochrona, 

zapewnienie toalet jak również zakup sztucznych ogni). 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – uzupełnił, że zaproponowane zostało zwiększenie kwoty 

na lodowisko z uwagi na fakt, że w przybliżonych kwotach istnieje możliwość 

zakupu nowego lodowiska z bandami i rurowaniem. 

 

Radny M. Wożniak – zapytał, na kiedy został przesunięty termin konkursu na 

zadanie własne w zakresie Zespołu Szkół w Białej. 

   

Skarbnik K. Jagusiak – odpowiedziała, że z materiałów otrzymanych z Wydziału IR 

wynika, że termin rozstrzygnięcia konkursów z miesiąca sierpnia 2016r. uległ 

zmianie i został zaplanowany na miesiąc grudzień 2016r..  

 

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016r 

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 225/XXVI/2016r z dnia 03.11.2016r 

Kopia uchwały w załączeniu pod protokołem. 

  

Pkt.3.  

Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady D. Gosławska – poinformowała o następujących sprawach: 

 

  - poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo od Polskiego  

                          Korpusu Korporacyjnego odnośnie rozpoczęcia naboru do Polskiego 

                          Korpusu Korporacyjnego do rad nadzorczych.  

  - wpłynęło podziękowanie od Posła T. Jaskóły za sygnalizację problemu  

                          dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo wodne i jego konsekwencji.  
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                        - wpłynęła uchwała Gminy Mstów w celu poparcia działań mających  

                           na celu utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii  

  -  odczytała zawiadomienia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

                          Gliwicach o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 16.11.2016r  

                          w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w  Kłobucku  

                          w przedmiocie zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych             

                          gminy.  

 

Pkt.4.  

Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.  
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