
          
                                                                  Protokół   Nr  1/2017

z posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów,
Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska

odbytego  w  dniu 27.01.2017r.

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie  protokołu Nr  12/2016  z  dnia    22.12.2016r.  
/projekt  protokołu  został  umieszczony   na   stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego
Kłobuck  w BIP   bip.gminaklobuck.pl /   Prawo Lokalne – projekty
protokołów   z   Sesji   i   Komisji Rady Miejskiej – VII kadencja 2014-2018.   
 3. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie   zmian  w planie  budżetu  na  
rok  2017.
 4. Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie   zaciągnięcia  kredytu 
długoterminowego  na  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Gminy Kłobuck w 
2017 roku  oraz  spłatę  zobowiązań  z  tytułu  wcześniej  zaciągniętej  pożyczki  i  kredytu.
 5. Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  ustalania  
diet  dla  przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck. 
 6. Sprawozdanie  z  działalności  komisji  Rady Miejskiej  w  Kłobucku  za  2016 rok. 
 7. Zatwierdzenie planu pracy komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2017r.   
 8. Sprawy różne.
     - zapoznanie się  z  projektem Statutu  Gminy Kłobuck  oraz  z  uzasadnieniem.
     

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. 

Nie wniesiono  propozycji  zmian  do porządku  obrad komisji.

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



Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu  Nr  12/2016 z  dnia   22.12.2016r.  
/projekt  protokołu   został   umieszczony  na   stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego
Kłobuck  w BIP  bip.gminaklobuck.pl/   Prawo Lokalne – projekty
protokołów   z   Sesji   i   Komisji Rady Miejskiej – VII kadencja 2014-2018.

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska   jednogłośnie 
przyjęła  protokół   z  poprzedniej  komisji.

Ad.3.  
Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  na 
rok 2017.

Skarbnik K.Jagusiak –  zaproponowane zmiany  w projekcie uchwały  dotyczą 
następujących spraw:
•podział środków osiedlowych w kwocie 2.000 zł  (dot. Osiedla Nr 3 – 500 zł  i  Osiedla 
Nr 8 -1.500 zł);
•skierowanie  środków w zakresie Działu 852 Pomoc społeczna 29.090 zł  z  przeznaczeniem 
środków na zwiększenie planu na wynagrodzenia i  pochodne związane  z  zatrudnieniem
opiekunki. W związku  z  tym, że  sytuacja  w  zakresie  potrzeb  usług  opiekuńczych  jest 
coraz  większa  Kierownik GOPS  zwróciła  się  z  prośbą  o  zapewnienie  całego  etatu  na 
usługi opiekuńcze. Tutaj  otrzymuje  środki  na  3/4 etatu. Z  uwagi  na  fakt, że  część  osób
wykonujących  usługi  opiekuńcze  też  czasami  ma  dłuższe  chorobowe,  czasami  nawet 
miesiąc, w związku z tym są pilne potrzeby wykonywania tych usług w tym zakresie. Nie 
można tych potrzeb pominąć. W związku z tym poprosiła o akceptację  tych środków.
Kwota 1.190 zł  tj. zapewnienie udziału własnego z roku ubiegłego dot. realizacji projektu 
GOPS-u z Kapitału Ludzkiego, ponieważ   środki w tej wysokości zostały z roku ubiegłego
pomiędzy planem a wykonaniem;
•kwota 30.000 zł  dot. działalności Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w zakresie 
bezdomnych zwierząt  (plan 90.000 zł, wykonanie 60.762 zł  na  styczeń 2017r.);
•kwota 10.000 zł związana z ciągłością remontu Czytelni w Bibliotece . Remont rozpoczął 
się 2016r. Dyrektor zwróciła się też o środki do Powiatu Kłobuckiego.  Ma nadzieję, że 
Powiat też dofinansuje  remont czytelni. Póki co, te środki pozwolą na rozpoczęcie 
remontu II etapu czytelni.
Oczywiście te środki są sfinansowane pozostałością z roku ubiegłego.
Do tego jest Załącznik Nr 2 , który zwiększa  o tą niewielką  kwotę przychody   budżetu 
(69.090 zł).
W Załączniku Nr 3  są  podane źródła deficytu.

Radny A.Tokarz – poprosił o wyjaśnienie dot. Działu Pomoc  społeczna  w zakresie zadań 
opiekuńczych. Czyli wynika z tego, że brakuje tego etatu .



Druga kwestia  to  ten lawinowy wzrost kwoty w zakresie bezdomnych zwierząt, czy to 
jest spowodowane głównie  mrozami, bo już w styczniu jest wykonanie w wysokości 
60.762 zł  na  plan 90.000 zł.

Skarbnik K.Jagusiak – jest to opłata za wyłapywanie bezdomnych psów i opieka nad 
kotami. Jeśli mieszkańcy nie trzymają zwierząt w domu, tylko wypuszczają  i one nie mają
opieki, to gmina niestety ma obowiązek te zwierzęta wyłapać i zapewnić  im opiekę.
Należy zwrócić uwagę, że te opłaty są dość wysokie.

Radny A.Tokarz – zapytał o środki Osiedla Nr 3 . W Załączniku Nr 1 w  § 4210 jest kwota 
200 zł  z przeznaczeniem  na  imprezę sportową  (biegi). Zapytał gdzie została ujęta kwota 
300 zł na monitoring  dla Szkoły Podstawowej Nr 1).

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o kwotę 300 zł na monitoring wizyjny, to mieści się ona 
w kwocie 1.800 zł . W Dziale  801 Oświata i wychowanie  w  kwocie  1.800 zł – limit dla 
Osiedla Nr 3 jest 300 zł i limit dla Osiedla Nr 8 – 1.500 zł. 

Radna E.Kotkowska – zadała pytanie w kwestii monitoringu. Podejrzewa, że szkoła ma 
już monitoring. Czy ta kwota 1.800 zł jest  na  rozbudowę monitoringu. Zapytała  o  co 
chodzi z tym monitoringiem.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że na razie szkoła  zbiera pieniądze na monitoring . 
Dopiero jak będzie miał plan w odpowiedniej wysokości, to dopiero wykona. Są tam  
prężne działania, żeby ten monitoring wykonać.

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska   jednogłośnie 
pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały  w  sprawie  zmian w planie  budżetu  na  
rok   2017.

Ad.4. 
Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały  w  sprawie   zaciągnięcia  kredytu 
długoterminowego  na  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Gminy Kłobuck w 
2017 roku  oraz  spłatę  zobowiązań  z  tytułu  wcześniej  zaciągniętej  pożyczki  i  
kredytu.

Skarbnik K.Jagusiak – w związku z tym, że jednym ze źródeł  sfinansowania deficytu  i 
przychodów  budżetu na rok 2017  jest kredyt  poprosiła o akceptację zaciągnięcia tego 
kredytu w wysokości zarówno podanej w budżecie jak i w projekcie uchwały  4.761.252,35 
zł . Aby ten kredyt mógł być zaciągnięty niezbędne są do spełnienia inne elementy czyli 
akceptacja Rady w drodze uchwały, czyli  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  i 
oczywiście przetarg nieograniczony i dopiero podpisanie umowy.



Wiceprzewodniczący komisji T.Wałęga – w § 1  jest zapis, że  ten kredyt  będzie  służył  na 
finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu Gminy  Kłobuck  w  2017 roku  oraz  spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki  i  kredytu.
Zapytał, jakie jest oprocentowanie tego kredytu.

Skarbnik K.Jagusiak – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  jest 
oprocentowana w stosunku rocznym 3%, natomiast kredytu dokładnie  nie pamięta, ale  
chyba  jest mniej oprocentowana niż pożyczka  w WFOŚ, dlatego że był taki okres  czasu,  
że w roku 2013 i 2014 gdzie były   brane kredyty, wtedy kredyty były bardzo korzystne 
jeśli chodzi o oprocentowanie z uwagi na to, że w niektórych gminach ościennych  
źródłem finansowania ich deficytu były  obligacje, one były mniej korzystne niż kredyty.
Liczy na to, że w tym roku ten kredyt też nie będzie za wysoko oprocentowany. 
Generalnie  przetarg u nas jest wykonywany poprzez  propozycję taką, że jest brany 
WIBOR  jednomiesięczny, czyli cena za którą banki pożyczają pieniądze  między sobą  i on
wynosi w tej chwili w styczniu 1,66%  i  do tego dochodzi zaproponowana marża 
kredytowa  już  bez  tej  jednorazowej prowizji. Takie są wtedy  warunki kredytu, żeby już 
nie było tej jednorazowej prowizji,  wtedy wiadomo jest od razu,  jakie  są  mniej więcej te 
koszty kredytu. Ostatni kredyt  wygrał Banku Spółdzielczym w Kłobucku , to ta marża 
wynosiła 0,24%. Uważa, że efekty tego przetargu będą dla Gminy Kłobuck akceptowalne. 
Należy jeszcze mieć na uwadze  fakt, że im wcześniej jest przetarg na kredyt, tym te oferty 
są korzystniejsze, dlatego  że  przy  końcu roku banki  mają  już  ten portfel zamówień  jak 
gdyby  obsadzony i wtedy oni wystawiają swoją  cenę kredytu  dużo większą.

Radny A.Tokarz – zapytał czy byłoby sensowne sporządzić  taki szczegółowy wykaz 
zaciągniętych kredytów i pożyczek z oprocentowaniem.
 
Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że zawsze ostatnia strona sprawozdania opisowego  do 
wykonania budżetu zawiera wszystkie informacje  dotyczące wysokości zadłużenia 
aktualnego na koniec roku , czyli  pod koniec  marca Radni otrzymają  informacje o  
wszystkich  zadłużeniach, które będą zawarte na ostatniej stronie  sprawozdania  
opisowego. 
Ponadto jeśli chodzi o ten procent jaki jest płacony, to on co roku  zmienia się. Jedynie 
marża  jest stała, np. w Banku Spółdzielczym  wynosi  0,24%,   w  Banku  Rozwoju  0,34%  
itd.
To są informacje, które są już  stałe, natomiast WIBOR jest jednomiesięczny i się zmienia  
średnio, chociaż   teraz ma  tendencję stałą  1,66% i on w czasie  kiedy  gmina zaciągała 
tamte kredyty  też był inny. Czyli są to wysokości zmienne , niezależne od nas ani od 
banków.
 
Radny A.Tokarz – prosił, aby pamiętać, że Radny nie jest specjalistą w sprawach 
finansowych czy innych  dziedzinach  i  dlatego dobrze byłoby aby mu  cierpliwie 
tłumaczyć.



Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska   jednogłośnie 
pozytywnie  zaopiniowała   projekt   uchwały   w   sprawie   zaciągnięcia   kredytu 
długoterminowego  na  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Gminy Kłobuck  w
2017 roku  oraz  spłatę  zobowiązań  z  tytułu  wcześniej  zaciągniętej  pożyczki  i  
kredytu.

Ad. 5. 
Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  ustalania  
diet  dla   przewodniczących   zarządów  osiedli   oraz  sołtysów  w  Gminie Kłobuck. 

Sekretarz M.Kasprzak -  29  kwietnia  2008 roku  Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
określenia zasad ustalania diet dla przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich 
oraz sołtysów w Gminie Kłobuck. Ponieważ ustawodawca w ustawie o samorządzie 
gminnym w art. 37b ust. 1 wskazał wyraźnie , że rada gminy ma możliwość ustanowienia 
zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
gminy będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Zasadnym było przygotowanie projektu uchwały określającego obydwa przywileje o 
których mowa w ustawie o samorządzie gminnym.
W świetle wyżej powołanego  przepisu ustawy oprócz diety,  przysługuje także 
kompetencja do ustanowienia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej 
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

Radny M.Wojtysek – zapytał z czego wynika ten   % zryczałtowany  w wysokości 11% 
wynagrodzenia minimalnego, czy jest to  zapis  ustawowy.

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że  ten % był ustanowiony w  2008 roku uchwałą  przez
Radę Miejską  i na  tym poziomie  pozostał  w obecnie zaproponowanym projekcie 
uchwały.

Radny M.Wojtysek – rozumie, że można go albo obniżyć albo zwiększyć.

Sekretarz M.Kasprzak – wyjaśniła, że od 1 stycznia 2017 roku zwiększyła się wysokość 
płacy minimalnej.

Radny M.Woźniak – zapytał, ile wyniesie taka dieta dla przewodniczącego organu 
wykonawczego  jednostki pomocniczej  i sołtysa.

Sekretarz M.Kasprzak – ok. 220 zł  ( 11%  z  2.000 zł).

Radny M.Woźniak – zapytał  jaka to jest kwota ogólna w skali roku dla wszystkich 
sołtysów i przewodniczących.

Sekretarz M.Kasprzak –  220 zł brutto  x  (15 sołtysów + 9 przewodniczących) = 5.280 zł   x 



12 miesięcy = 63.360 zł.

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o budżet, to jest to w  rozdziale  diety dla radnych 

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska   jednogłośnie 
pozytywnie  zaopiniowała   projekt   uchwały   w   sprawie określenia  zasad  ustalania  
diet  dla   przewodniczących   zarządów  osiedli   oraz  sołtysów  w  Gminie Kłobuck. 

Ad. 6. 
Sprawozdanie  z  działalności  komisji  Rady Miejskiej  w  Kłobucku  za  2016 rok. 

Wiceprzewodniczący Komisji T.Wałęga – odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu,
Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska za 2016r.

1. Komisja w 2016 roku zaopiniowała  42 projekty  uchwał.
      2. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności komisji  Rady Miejskiej  w  

Kłobucku  za  2015 rok. 
      3. Zatwierdzenie planu pracy komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2016r.
      4. Windykacja   zaległości   podatkowych   oraz    ściągalności   za   2015 rok.

5.  Sprawozdanie   o   udzielonych   ulgach   w    zakresie   podatków,  opłat   i   innych
      wierzytelności  Gminy  Kłobuck   za   2015 rok. 
      6. Analiza  wykonania   planu  dochodów  i  wydatków  budżetowych  za  rok  2015.
      7. Omówienie  sprawozdania  Burmistrza  w  zakresie  wykonania budżetu Gminy za  rok
          2015.
      8. Windykacja   zaległości   podatkowych   oraz    ściągalności   za   2015 rok.

9.  Analiza  wykonania   planu  dochodów  i  wydatków  budżetowych  za  rok  2015.       
      10. Opracowanie   planu  pracy  Komisji  na  II półrocze 2016 r.
      11. Omówienie   sprawozdania   z   wykonania   budżetu   za   I półrocze 2016r.

12. Omówienie sprawozdania  o udzielonych  ulgach w zakresie podatków, opłat  i  innych
wierzytelności  Gminy  Kłobuck  za  I półrocze  2016r.
13. Ostateczna opinia  komisji o  projekcie  uchwały  budżetowej  w sprawie  budżetu 
Gminy  Kłobuck   na  2017r.
14. Wypracowanie  opinii   w  zakresie   wprowadzenia  do  projektu  budżetu  na  2017r.
zaproponowanych  zadań inwestycyjnych. 

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania za 2016 rok.

Ad. 7. 
Zatwierdzenie  planu  pracy  komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2017r.   

Przewodniczący komisji J.Soluch – odczytał  przygotowany  plan  pracy  komisji   na 
I półrocze 2017r.



Luty 2017r.
1.Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2017r.
2.Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku.
3.Sprawy różne.

Marzec 2017r.
1.Windykacja zaległości podatkowych oraz ściągalności za 2016r.
2.Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku.
3.Sprawy różne.

Kwiecień 2017r.
1.Analiza wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016.
2.Omówienie sprawozdania Burmistrza w zakresie wykonania budżetu Gminy za rok
   2016.
3.Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych za rok 2016.
4.Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku.
5.Sprawy różne.

Maj 2017r.
1.Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku.
2.Sprawy różne.

Czerwiec 2017r.
1.Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku.
2.Opracowanie planu pracy na II półrocze 2017r.
3.Sprawy różne.

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska   jednogłośnie
przyjęła  plan   pracy  komisji   Rady   Miejskiej  na  I półrocze 2017r.   

Ad. 8. 
Sprawy różne.
- zapoznanie się  z  projektem Statutu  Gminy Kłobuck  oraz  z  uzasadnieniem.

Przewodniczący komisji J.Soluch –  poinformował, że komisja statutowa zakończyła swoją
pracę nad  opracowaniem  nowego Statutu Gminy Kłobuck . 
Poprosił    o   zapoznanie  się   z   nim  i  przedłożenie   ewentualnych  wniosków.  
Dyskusja  będzie  dopiero  na  następnych komisjach  i  sesji w miesiącu marcu.  



     Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska  J.Soluch   o  godz. 11:10  zamknął   posiedzenie .   

      
Przewodniczył:   Janusz Soluch

      Protokołowała:   Danuta Kowalik
 


