
          
                                                                  Protokół   Nr  2/2017

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

odbytego  w  dniu   16.03.2017r.  

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie  protokołu Nr  1/2017  z  dnia    27.01.2017r.
/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    udzielenia  pomocy 
finansowej  Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
 5. Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały Nr 
255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie 
przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck.
 6.  Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Gminy 
Kłobuck.
 7.  Windykacja zaległości  podatkowych oraz ściągalności za 2016 rok.
 8.  Sprawozdanie  o   udzielonych   ulgach   w   zakresie   podatków,  opłat   i   innych 
wierzytelności Gminy Kłobuck za 2016 rok.
 9. 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   § 42  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  1/2017 z  dnia   27.01.2017r.  
/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 – w dniu  dzisiejszym  przekazano dodatkowe  zmiany określone  
jako Załącznik Nr 7, które są dość pilne do realizacji . 
Projekt uchwały dotyczy wielu zmian zarówno w zakresie  inwestycji jak i rozliczenia  
środków pozostałych  z roku ubiegłego, co  zawsze dzieje się to w marcu   z uwagi na 
rozliczenie pieniędzy, które pozostają a które idą na cele określone w innych ustawach.
Jeśli chodzi o Załącznik Nr 1, to :
W Dziale Rolnictwo i Łowiectwo  dostosowuje się kwotę dotacji  do  przebudowy drogi 
gminnej ul. Olszowiec Borowianka do podpisanej umowy o dofinansowanie . W związku 
z powyższym zmienia się ten  plan o 247.907 zł.
Dofinansowanie wynosi 898.176 zł. Łączne nakłady dotyczące tego zadania wraz z 
projektem dokumentacji  tj. kwota  1.453.262 zł + projekt, czyli łącznie jest 1.488.396 zł, co 
łącznie z nakładami projektowymi  i aktualizacją kosztorysu itd.  daje  % dofinansowania  
60,34%. Ta kwota w dochodach jest powtórzona w wydatkach  w tej samej wysokości czyli
247.907 zł czyli dostosowanie planu do wartości w zakresie realizacji tego zadania.
Dużo jest też drobnych zmian, które   dotyczą   zmiany klasyfikacji budżetowej w 
dochodach gdzie  wyodrębnia się koszty opłat za upomnienia do innego paragrafu. W 
związku z tym  w większości  tych działów zostało to zmienione. Klasyfikacja budżetowa 
w zakresie tych zmian mówi, że budżet   tego roku trzeba  dostosować do końca marca. W 
związku z tym po stronie dochodowej zostało to zrobione.
Jeśli chodzi o inne zmiany, w zakresie dochodów dotyczą one:
-wprowadzenia do planu zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 95.376 zł    i 
dotyczy to ostatecznej kwoty subwencji . Ta która została ujęta w uchwale budżetowej , 
była ujęta w wysokości tak jak otrzymano zawiadomienie po przeliczeniu w projekcie 
budżetu państwa. Natomiast po uchwaleniu budżetu państwa dostajemy zawiadomienie 
jaka jest ostateczna wysokość tej subwencji i ona jest o  te  95.376 zł  większa.
W  Dziale Rodzina zmiany dotyczą tworzenia i funkcjonowania żłobka.
Projekt ten dostał dofinansowanie , natomiast nie dostał dofinansowania  jeśli chodzi o 



wydatki inwestycyjne. Kwota dotycząca dofinansowania  remontu pomieszczeń, która 
będzie w wydatkach bieżących  (nie inwestycyjnych) będzie wynosiła ok. 46.000 zł. Jeśli 
chodzi o dochody, to trzeba zaktualizować  dochody o tą kwotę dochodów którą  nie  
dostaniemy i część przesunąć na odpowiednie paragrafy dot. dotacji bieżącej. W związku 
z tym, że ten projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a część 
tej kwoty  jest zapewniona w budżecie państwa, dlatego też widnieją te dwa paragrafy  
dotyczące środków unijnych  i budżetu  państwa.
Umowa na dofinansowanie  została podpisana po negocjacjach  ( obniżona o części dot. 
modernizacji pomieszczeń na żłobek). Kwota dofinansowania ogółem tj. 464.436,01 zł, z 
tym że to jest projekt dwuletni . Harmonogram realizacji tj. do 1 września  ma być 
utworzona  jednostka żłobek, mają być zatrudnione osoby i  zaczyna  funkcjonować  od  
1 września. Projekt  jest  dotowany do funkcjonowania do   końca  sierpnia 2018r.
Ma być przyjętych 12 dzieci z tego projektu. Rodzice  zakwalifikowani  w  odpowiedni 
sposób nie będą ponosili  przez  12 miesięcy  opłat z tytułu pobytu dziecka  w żłobku.
W  Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  główną  zmianą  jest kwota 
98.000 zł  - zwiększenie planu  w zakresie opłat dot. gospodarowania odpadami 
komunalnymi .W związku z tym, że ten plan  w uchwale budżetowej był  zabezpieczony 
w wysokości tak jak w roku 2015 , on jest dość niski.  Wiadomo że ta opłata w 2016 r. 
nieznacznie się zwiększyła, w związku z tym ten plan też trzeba podnieść . W 
sprawozdaniu z wykonania budżetu, tam ta wysokość opłaty jeśli chodzi o wpływy miała 
ponadplanowe wysokości.
W dochodach kwota 10.745 zł  którą otrzymaliśmy  (jest już na koncie) z Powiatu 
kłobuckiego   jako współudział w remoncie czytelni.
Łącznie po zmianach  zmniejszenie tych dochodów wynosi 174.982,48 zł.

Załącznik Nr 2  - w Dziale Rolnictwo i łowiectwo -  zmniejszenie i dostosowanie planu 
do aktualnej wysokości jeśli chodzi o ul. Olszowiec. Ze strony tak jak dochodowej  jest 
zmniejszenie 247.907 zł z naszego udziału 100.000 zł. Łączne zmniejszenie 347.907 zł.
W  Dziale Transport proponuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową  w 
wysokości 200.000 zł na  I etap budowy chodnika  w Borowiance ul. Tartakowa . Jest też 
przygotowany osobny projekt uchwały na ten cel.
W tym samym dziale w Rozdziale Pozostała działalność  kwota 211.758,57 zł  jest zbieżna z 
kwotą środków jakie pozostały do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z 
rozliczenia z roku ubiegłego , co ma odzwierciedlenie w Załączniku  Nr 6 do projektu 
uchwały.
W Dziale Gospodarka Mieszkaniowa –  kwota 15.000 zł  na zakup nieruchomości  na  ul. 
Witosa  Smugi.
W Dziale Bezpieczeństwo publiczne proponuje się zapewnienie środków dotacyjnych dla 
OSP Kłobuck na zakup pojazdu w wysokości 60.000 zł   i  na  bieżące remonty w zakresie 
gotowości bojowej dla OSP - 15.000 zł .
W Dziale Oświata i wychowanie to środki  zapewnione dotyczą  kwoty 4.624 zł  tj. 
darowizna celowa , która jest również w dochodach. Ona w części wędruje na zakup  
materiałów  i  częściowo  na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 1 
W Dziale Ochrona zdrowia w Rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi  jest to kwota, która 



wynika z rozliczenia  środków z roku ubiegłego  dot. wykonania ponadplanowych 
dochodów i nie wykonania wydatków na te cele związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi. Ona może być dopiero wydatkowano po rozszerzeniu Programu  i 
wyrażeniu zgody przez Radę na cele określone w tym programie.
W Dziale Pomoc społeczna – bardzo ważna inwestycja dot.  przebudowy  i  rozbudowy 
budynku strzelnicy z przyległym  otoczeniem w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego 
Centrum Usług Społecznych.  Kwota zapewniona w tych zmianach  tj. 933.347,30 zł  i  
dotyczy budżetu roku  2017. Natomiast całość kwoty na zadanie zarówno dot. Centrum 
Usług Społecznych   jak  i  Centrum Informacji  Społecznej znajduje się w opisie do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,   gdzie będzie  składała  autopoprawkę do tych dwóch 
zadań  w  zakresie zwiększenia  o kwotę 134.000 zł gdyż te zadane  jest tam umieszczone, 
bo jest to inwestycja  2-letnia. 
Zwróciła uwagę, że strona dochodowa w sensie dotacji będzie dopiero zapewniona w 
roku 2018.
Rozliczenie gospodarki odpadami –  kwota na zapłacenie 2 faktur z roku ubiegłego, tak jak
w kolejnych latach budżetowych   za listopad i grudzień   i  zwiększenie planu związane z 
gospodarką odpadami.
W rozdziale 90019 zwiększenie wydatków o 107.900 zł związane z opłatami za ochronę 
środowiska . W związku z tym, że to jest rozdział taki gdzie planuje się zadania tylko 
związane   z ochroną środowiska , to część kwoty związanej z budową kanalizacji  
sanitarnej dla OSiR-u  zapewnia się w tym rozdziale  ochrony środowiska przesuwając ją z
gospodarki ściekowej  oraz zwiększając kwoty dotacji na likwidację azbestu  o 20.000 zł. W
planie uchwalonym jest 10.000 zł , praktycznie co roku wykonanie w zakresie 
dofinansowania do likwidacji  azbestu jest to kwota ok. 28.000 zł czyli zapewnienie  
praktycznie  sfinansowania  wszystkich wniosków.
Jeśli chodzi o gospodarkę  ściekową to  wraca  sprawa budowy kanalizacji  sanitarnej 
ul.Polna  Biała. Przypomniała, że  podjęta została  decyzja o zleceniu realizacji tego 
zadania Gminie Mykanów. W związku z  problemami związanymi z planem 
zagospodarowania  przestrzennego, ta inwestycja  nie została  zrealizowana w Gminie 
Mykanów w ubiegłym roku. W bieżącym roku będzie na pewno zrealizowana. W związku
z tym jest powielenie tego zadania – niewykonanie w roku ubiegłym.
W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dot. 
instytucji kultury dla MOK  kwota 32.000 zł i dla Biblioteki kwota 55.745 zł w tym ze 
środków powiatowych  10.745 zł. Środki  przeznaczone  zostaną:
- dla MOK  32.000 zł : w tym obsługa prawna 6.000 zł, zatrudnienie instruktora po stażu 
7.000 zł, podwyżki od 1.03.2017r. 17.000 zł łącznie z pochodnymi, 2.000 zł na antyramy.
- dla Biblioteki 55.745 zł w tym: dotacja z powiatu na remont czytelni 10.745 zł, 
wyposażenie czytelni 20.000 zł, podwyżki od 1.03.2017r. 20.000 zł, 5.000 zł  zmiana z 
zatrudnienia z umowy zlecenia na 1/2 etatu.
W Dziale 926 Kultura fizyczna kwota 16.000 zł na remont boiska w Nowej Wsi.
Ogółem zwiększenie w Załączniku Nr 2  jest na kwotę 1.625.967,87 zł.

Załącznik  Nr 3  dotyczy limitu  środków Osiedla Nr 1, 4, 9 



Jest zwiększenie  wolnych środków, które pozostały  z  roku  ubiegłego  o 1.800.950,35 zł. 
Kwota ta wynika ze zwiększenia  wydatków o 1.625.967,87 zł  i ze zmniejszenia dochodów
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 o  174.982,48 zł.  
Deficyt po zmianach   określa Załącznik Nr 5.
Póki co to wolne środki i kredyt  są głównymi źródłami  sfinansowania deficytu.

Załącznik Nr 6 – określa plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek 
pomocniczych na rok 2017 oraz funduszu sołeckiego na rok 2017.

Załącznik Nr 7 – w związku z tym, że żłobek ma  podpisaną umowę o dofinansowanie 
musimy przestrzegać  harmonogramów dot. realizacji tego wniosku. Po  przetargu kwota 
zabezpieczona na to zadanie  w budżecie w wysokości  174.982,48 zł  nie  zapewnia 
sfinansowania tego zadania .  W związku z powyższym  poprosiła  Radnych o wyrażenie 
zgody  na zwiększenie tej kwoty o 90.000 zł.

Radny A.Tokarz - zadał następujące pytania:
1) jest mowa o fakturach za odpady komunalne za listopad i grudzień  kwota 245.000 zł w 
związku z tym  zapytał jak bilansuje się gospodarka  odpadami  na  koniec  roku 
kalendarzowego,
2)  I etap budowy chodnika  w Borowiance  ul. Tartakowa   kwota  200.000 zł, zapytał  czy 
będą kolejne etapy, co z rozmowami w tej sprawie  z głównym inwestorem tj. Starostwem ,
czy jest przewidywane dalsze dofinansowanie  kolejnych etapów,
3) odnośnie Centrum Usług Społecznych  - strzelnicy, czy jest przewidywane dojście od 
strony parku, być może jakaś kładka,
4) MOK – poprosił o szczegółowe wyjaśnienie - obsługa prawna 6.000 zł,
5) zatrudnienie instruktora po stażu, jaki charakter ma ta umowa, na czas określony czy na
czas   nieokreślony,
6) kwestia podwyżki czy takie były oczekiwania. Poprosił o skomentowanie  tematu.

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to będzie  wyszczególnione  w
opisie  sprawozdania z wykonania budżetu, jak się ta gospodarka zamyka czy jest 
właściwa stawka. Trudno teraz określić . Za rok wyszła nadwyżka jeśli chodzi o 
gospodarkę odpadami, ale wiemy że jest podpisany aneks. W związku z tym nie można w
tej chwili stwierdzić  czy to będzie  nadwyżka czy  saldo  będzie ujemne, bo to trzeba 
rozliczać cały kontrakt. Jest robione sprawozdanie  z  faktycznych liczb  i  póki   jest 
nadwyżka .
W prognozie na pewno kalkulacja stawki przewidywała pewną rezerwę na zwiększenie  z 
uwagi na to, że  w  umowie  był  zapis, że  wykonawca może żądać zwiększenia stawki.
Jeśli chodzi o podwyżki  za kadencji   burmistrza w jednostkach podległych to praktycznie
podwyżek nie było.
Jeśli chodzi  o średnie płace   w MOK  to  średnia płaca wynosi  2.989 zł brutto z wysługą 
lat. Zatrudnionych jest 11 pracowników  (10 etatów, bo jest 2 pracowników  na  pół etatu).
Jeśli chodzi o Bibliotekę średnia płaca wynosi 2.635 zł brutto  z wysługą lat  (minimalna 
płaca wynosi 2.000 zł brutto). Dla porównania średnia płaca w Polsce w IV kwartale 2016r. 



wynosiła  4.251 zł  (łącznie z kadrą zarządzającą, dyrektorem, prezesem itd.)
W Bibliotece jest 11 pracowników (10 etatów).

Burmistrz J.Zakrzewski – odniósł się do kwestii odpadów komunalnych. Trzeba w tej 
kalkulacji  uwzględnić  jeszcze kwestie  ściągalności  i  kwestie  umorzeń,   zmniejszenia  
czy zwiększenia liczby mieszkańców, zmiany segregowanych czy niesegregowanych 
odpadów. Dotyczy to nie tylko stawki, ale wielu wskaźników i trudno prognozować 
wprost że osiągniemy taki czy inny dochód. Po zamknięciu kontraktu  można dopiero 
stwierdzić czy kontrakt  zamknął  się  w  kwotach planowanych.
Jeśli chodzi o Bibliotekę mamy obowiązek  zatrudnienia po stażu, więc siłą  rzeczy trzeba 
mieć na to środki  żeby ten staż na kilka miesięcy przedłużyć .
Co do obsługi prawnej  dla  MOK, to jest to  jedyna jednostka, która  nie ma prawnika  a 
najbardziej atakowana  przez różnych  działaczy społecznych. Więc uważa, że Dyrektor 
MOK powinna mieć prawnika, który pomoże jej w kwestiach prawnych, analiz umów, 
dokumentów, rozporządzeń  itd. Nie może korzystać zgodnie z przepisami z    prawnika 
Urzędu, bo nie jest on oddelegowany  do tej pomocy prawnej.
Jeśli chodzi o płace, to stara się  we wszystkich jednostkach   je  zmieniać.  
Odnośnie chodnika w ul.Tartakowej  Borowianka, projekt jest gotowy od 2 lat. Nie jest to 
zadanie gminne, bo jest to droga powiatowa. To zadanie było już planowane od wielu lat. 
Wiadomo, że Powiat chodników nie  wykonuje, tylko  je  projektuje. Udało się  jakąś  tam 
część  dofinansowania  uzgodnić  ze  Starostwem, że  przynajmniej  zakup  krawężników 
będzie  po ich stronie, więc  ten koszt  by  nam odszedł. Projekt jest podzielony na 3 etapy .
Jest  gotowy do  realizacji, ma  już  prawie  2 lata. Projekt  będzie  tracił  powoli  ważność, 
więc warto  byłoby  rozpocząć  jego  realizację, tym  bardziej, że  czekaliśmy  z  tym  
zadaniem  do zakończenia skrzyżowania  z ul. Olszowiec, bo wtedy ma   sens  wykonanie 
tego chodnika  w momencie przebudowy  skrzyżowania. Będzie to wykonywał Powiat. 
Gmina chciałaby mieć nad tym  pełny  nadzór  w sensie takim, że dajemy środki  i z naszej
strony będzie przedstawiciel który będzie uczestniczył w realizacji tej inwestycji.
Jeśli chodzi o przejście do Strzelnicy, to rzeczywiście Radny ma rację. Sam już kiedyś 
sugerował  czy nie zaprojektować  przejścia   w formie kładki. Ale to w dalszym etapie, bo 
kładka nie jest tanią rzeczą (kładka pieszo-rowerowa). Takie przejście powinno być od 
strony Osiedla, żeby nie chodzi w  koło.

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy jest już  jakaś wizualizacja przebudowy Strzelnicy  i  
czy  można zapoznać się z projektem tego obiektu.
Ponadto zapytała odnośnie żłobka, czy środki  z dofinansowania  EFS  są również 
przeznaczone na zatrudnienie pracowników przez   okres roku.
Kolejne pytanie dot. chodnika na ul. Tartakowej. Uważa, że  jest   dużo  innych  potrzeb, 
czy rzeczywiście akurat  znowu musi być  Borowianka, Kamyk i okolice Olszowca. Jest   
wiele innych potrzeb, chociażby np. ul. Kasztanowa  gdzie jest coraz więcej dzieci, które 
chodzą cały czas  ulicą, bo nawet nie ma pobocza. Ulica jest wąska i  nawet samochodom  
trudno  jest  się  wyminąć . Ta sama  sytuacja  jest  na  Brody  Malina, gdzie też  nie ma 
chodników. Czy rzeczywiście te 200.000 zł jest niezbędne do inwestowania w ul.Tartakową
gdzie już 1/3 tej ulicy jest już  z chodnikiem, czy jest to aż taka duża konieczność. Zrobimy 



I etap, to potem  zasadnym będzie  wykonanie II i III etapu. Czyli rozumie, że  do 2018 
roku   zostanie wykonany cały chodnik na ul. Tartakowej , a uważa że potrzeby innych 
sołectw i nawet samego Kłobucka są również bardzo istotne. Są dużym zagrożeniem dla 
uczestników tego ruchu  pieszego i samochodowego.

Burmistrz J.Zakrzewski – jeśli chodzi o zatrudnienie to pełna obsługa   będzie 
dofinansowana z   Europejskiego Funduszu Społecznego  przez okres roku  na  umowę o 
pracę .
Odnośnie ul.Tartakowej, to jak słusznie Radna zauważyła potrzeb jest wiele. Jednakże 
trzeba brać pod uwagę jeszcze inne aspekty, między innymi ruch na ul.Kasztanowej  i ruch
na Tartakowej. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to droga powiatowa i obwodnica 
Kłobucka do Częstochowy,  trasa na Warszawę  i  główna droga do Mykanowa. Tak więc  
ruch jest dużo  bardziej wzmożony. Na pewno  z  końcem 2018 roku  nie  jest  realne 
zrobienie całego tego chodnika  (bo są 3 etapy).
Co do ul.Kasztanowej , to jak wiadomo, jest potrzebny kompleksowy projekt  nie tylko 
chodnika, ale  całej drogi  z odwodnieniem. Ta droga musi być wykonana w spec ustawie.
Odnośnie kwestii Smug, to planowany jest  remont drogi na 2018 rok. Mowa jest o 
ul.Witosa od szkoły do  ul.Wspólnej. Jest to najbardziej  newralgiczny punkt  do zrobienia,
bo ten zakręt jest bardzo niebezpieczny.
Chcąc mieć cokolwiek zrobione na drogach powiatowych, musi to finansować  sami (nie 
finansują chodników).
Ponadto na ul. Kasztanowej  występuje  problem własnościowy. Potrzebny  jest  projekt  i 
realizacja  ze  spec ustawy, jest  to jedyne rozwiązanie. Wtedy nie pytamy właściciela o 
zgodę.
 
Radny A.Nowak –  uważa, że  w naszej  gminie  kultura,  rozrywka  i  sport  są 
przeinwestowane, biorąc  pod  uwagę  inne potrzeby  naszej społeczności. Zaledwie ok.5%
mieszkańców tylko z tego  korzysta. Społeczność naszej gminy   boryka  się z różnymi 
kłopotami  tj. drogi, chodniki, oświetleniem  itd.  Dlatego też  w  głównej mierze  to  trzeba
mieć na uwadze.
Dyskutowano o średnim zarobku w MOK i Bibliotece. Zapytał, jaka jest średnia płaca 
pracowników w Zarządzie  Dróg i  Gospodarki  Komunalnej  w Kłobucku, którzy mają  po
20 i więcej lat stażu pracy. Są to ludzie, którzy są bardzo zaangażowani   i  też trzeba 
pomyśleć o podwyżkach dla nich.

Burmistrz J.Zakrzewski – nie zgodzi się z Radnym, że  w  kulturę nie powinno się 
inwestować. Co do średnich płac, to nie można porównywać jednej jednostki do drugiej, 
bo to jest kwestia  ilości pracowników, ich wynagrodzeń  i  wynagrodzenia kierownika  
albo dyrektora danej jednostki. Czasami wynagrodzenie  
Może być jednostka gdzie jest jeden kierownik , który ma dobre wynagrodzenie i kilku 
pracowników  i  ta średnia będzie  wyższa, bo wynagrodzenie kierownika ją podwyższa.
Więc trudno te wynagrodzenia porównywać.
Można takie przygotowania zrobić i tą  średnią wyliczyć w ZDiGK.
Nie można też porównywać  kultury z drogami, bo to są inne zadania , inne kwalifikacje, 



inni ludzie. Jednak w kulturze pracują osoby, które  mają to wykształcenie .

Radny A.Nowak –zwrócił uwagę, że miał na myśli  planowanie perspektywiczne odnośnie
uciążliwości dla mieszkańców tj. chodniki, drogi, oświetlenie i  inne.

Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli wzrastają nam dochody to ten ciężar powinien być 
proporcjonalnie  procentowo rozkładany na różne dziedziny. Podał przykład MOK-u w 
którym przez 30 lat była boazeria do tej pory i nie  poprawił  się stan  dróg  i chodników 
przez to, że nie remontowano MOK-u. Nie jest to kwestia na co się wyda, tylko  kwestia 
jak się je wyda. Można te środki racjonalnie wykorzystywać. Lepiej chyba  wyremontować
sale, zmienić  oświetlenie żeby mniej płacić  za energię. Po to robi się wymianę oświetlenia 
w całej gminie, żeby przynosiła ona efekty ekonomiczne a nie dlatego żeby było widniej. 
Inwestycja w kulturę jest niemierzalna. Jest to inwestycja w dzieci  i  młodzież. Nie można 
tego porównywać.

Radna D.Kasprzyk - zapytała o ilość pracowników w MOK-u i  Bibliotece. Czy te 11 
etatów w Bibliotece  dotyczy również filii.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że te  11 etatów  dotyczy  zarówno  Biblioteki  w 
Kłobucku jak również  wszystkich  filii  bibliotek  na terenie gminy.

Radna D.Kasprzyk – nawiązała do wypowiedzi Radnego A.Nowaka  i  rozumie go  że 
mówił  tylko  o potrzebach  społeczeństwa w kontekście ogólnym, których   mieszkańcy 
oczekują na co dzień. Uważa, że radnemu chodziło o to, że  te   95% społeczeństwa 
oczekuje tego usprawnienia życia codziennego w postaci poruszania się po dobrej drodze 
czy chodnikach, a wtedy o kulturze nie myśli. Kultura rzeczywiście  w innym kontekście  
powinna być rozpatrywana.

Radny J.Soluch – też tak zrozumiał, żeby zwrócić  większą uwagę na budowę dróg, 
chodników itd.

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że te  proporcje  są zachowywane, ilości  środków na 
kulturę, sport, zwłaszcza  na edukację  gdzie te  środki  są  dość znaczne. Edukacja to też   
w pewnym sensie  kultura, bo realizacja  tego czego dzieci nauczą się w szkole  to  też 
szlifowanie tego  w innych instytucjach. Jest to właśnie robione przez Miejski Dom 
Kultury, Ośrodki Sportu  czy inne  instytucje. Ważne żeby zachować proporcje w tym 
działaniu . Gro środków  i tak idzie na inwestycje.

Radna E.Kotkowska – zapytała czy mamy już  wizualizację obiektu na Strzelnicy.

Burmistrz J.Zakrzewski – projekt jest do wglądu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany  w 
Wydziale Inwestycji jest możliwość zapoznania się.



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

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

Ad. 4.    
Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie    udzielenia  pomocy 
finansowej  Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.

Burmistrz J.Zakrzewski – ten  projekt  jest  konsekwencją   wcześniejszej uchwały. Jeżeli 
przesuwamy środki, to  musimy te środki przekazać Powiatowi Kłobuckiemu, gdyż jest  
on gospodarzem tej  drogi. Pomoc finansowa dot. przeznaczenia środków  na 
dofinansowanie zadania pod nazwą:”Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2015S 
poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa  I etap”   w  
wysokości 200.000 zł.
                               

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska  pozytywnie  
zaopiniowała   projekt   uchwały  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  
Kłobuckiemu   przez   Gminę Kłobuck.

/Za – głosowało 13 radnych ,  przeciwnych – 0 ,  wstrzymała się – 1 osoba/

Ad.5. 
Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały   w   sprawie   zmiany    uchwały    Nr 
255/XXVIII/2016  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia 28 grudnia 2016 roku   w   sprawie
przyjęcia  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata 2017-2024  Gminy  Kłobuck.

Skarbnik K.Jagusiak – zgłosiła   zmiany  w WPF   z uwagi na to, iż  dochodzą dwa nowe 
zadania. One są oznaczone w materiałach jako zadanie:

1.1.2.8 dot. Zad.1 „Przebudowy i rozbudowy budynku strzelnicy w Kłobucku z 
przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych”,
Zad.2  „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na 
Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”
Złożyła autopoprawkę  dotyczącą  zwiększenia kwot  na  łączne  nakłady finansowe 
Limit roku 2018  i Limit zobowiązań  o kwotę 135.640,01 zł.
Z czego wynika ta autopoprawka. Pierwotnie w materiałach dot. tego programu nie 
uwzględniono wyposażenia. W związku z tym, że  te   projekty mają  dwa  obwarowania :



% dofinansowania  i limit wysokości ogółem, zdecydował się Wydział Inwestycji  prosić o 
poprawkę z uwagi na fakt, że korzystniej dla gminy byłoby włączyć to wyposażenie  do 
tego projektu unijnego  pomimo tego dofinansowania maksymalnego pułapu  limitu 
kwotowego niż kupować z własnych środków to wyposażenie. W związku z tym 
poprosiła o poprawkę w tych 3 rubrykach  dot. tych materiałów.
Jeśli Radni wyrażą zgodę, to ostateczną wersję  sporządzi przed sesją. Oczywiście w 
Załączniku Nr 2 w Objaśnieniach w zakresie zmian w WPF na lata 2017-20243 Gminy 
Kłobuck ta kwota też będzie zmieniona.
Czyli łączne nakłady, limit roku 2018  i  limit zobowiązań powiększa się o kwotę 
135.640,01 zł.
 
1.1.2.9 – zmiana dot. wprowadzenia nowego zadania pn.”Rozbudowa i przebudowa wraz 
z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia”.
Łączne nakłady 495.207 zł , przy czym projekt został zapłacony w roku 2016 , natomiast 
realizacja  w roku 2018. Jest to projekt który ma być zgłoszony do konkursu do Zielonego 
Wierzchołka  Śląska w bieżącym roku.

1.1.2.7 – Kłobuck przyjazny rodzicom. Kompleksowa adaptacja wydzielonej części  
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka.
Zeruje się nakłady i limity na lata 2017-2018  oraz zobowiązania.

1.1.2.5 – Przebudowa drogi gminnej nr 470130S  ul. Olszowiec na odcinku od ul. 
Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec  wraz z budową kanalizacji deszczowej i 
oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka. 
Zmniejszenie limitu  roku 2017   na realizację   do kwoty  1.453.262 zł.

Poprosiła o uwzględnienie jeszcze jednej autopoprawki  w związku z tym, że w zmianach 
w budżecie doszły dzisiaj : zmniejszenie limitu na ul. Łąkowej  o  kwotę  90.000 zł   z  
przeznaczeniem na żłobek.
Poprosiła również o uwzględnienie zmniejszenia limitu roku 2017 i limitu zobowiązań   
oraz łącznych nakładów na „Przebudowę  drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na  
odcinku od ul. 11 Listopada do ul.Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i 
uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku”  - tj. poz. 1.3.2.6
Zminusowanie w tych dwóch rubrykach kwoty 90.000 zł. 

Podkreśliła, że ta nowa inwestycja dot. rewitalizacji  zdegradowanego obszaru miasta 
Kłobucka w limicie roku obecnego  jest rozpoczęcie realizacji, natomiast kwota dotacji  
może  dopiero wpłynąć w roku 2018.

Radny A.Tokarz – zapytał   o   zadanie „Przebudowa  i  rozbudowa   wraz  z 
termomodernizacją budynku świetlicy w Gruszewni  odnośnie kosztów, przeznaczenia. 
Łączne nakłady to kwota 495.207 zł, zapytał na co ta kwota zostanie przeznaczona.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  budynek wymaga kapitalnego remontu łącznie ze 



wszystkimi  instalacjami  i zagospodarowaniem terenu. Całość zadania  to obejmuje.
Planuje się w kwietniu złożyć wniosek o dofinansowanie   zadania  do Lokalnej Grupy 
Działania. Zakres prac wynika z kosztorysu  po projektowego.  Przetarg   rozstrzygnie ,   
jakie będą  realne  koszty. Kwota dofinansowania  to  66,66%  kosztów kwalifikowanych.
Program dopiero rusza, środków w tym programie  nie   jest  za dużo. Jest to pierwszy  
nabór. Uważa, że warto byłoby  jako pierwsza gmina   skorzystać  z tych środków. Gmin  
jest 9   i każdy będzie chciał z tego dofinansowania skorzystać.
Jest  to jedyne zadanie, które jest gotowe i przygotowane. Jest szansa na dofinansowanie.
Zadanie to będzie obejmowało:  remont wewnątrz, ocieplenie zewnątrz budynku, remont 
dachu , instalacje wewnętrzne itd.
Cały budynek jest w bardzo kiepskim stanie technicznym.  Jest to jedyne miejsce dla tej 
miejscowości gdzie mieszkańcy mogą się spotkać. Gruszewnia nie ma szkoły ani żadnego 
innego obiektu. Budynek jest wykorzystywany przez cały   rok. Uważa, że warto to 
poprzeć, tym bardziej że są na to środki lokalne do pozyskania.

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska  jednogłośnie 
pozytywnie  zaopiniowała   projekt   uchwały w  sprawie  zmiany uchwały Nr 
255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku  w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck   wraz  ze  
zgłoszonymi  autopoprawkami.

P.Skarbnik przedłoży na Sesję  II Wersję Załącznika Nr 1  i  Załącznika Nr 2.

Ad.6. 
Wypracowanie  opinii  do   projektu   uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Gminy 
Kłobuck.

Przewodniczący komisji ds. opracowania statutu A.Tokarz – jest uzasadnienie do 
projektu uchwały, które objaśnia okoliczności wypracowania nowego Statutu Gminy 
Kłobuck. Złożone zostały 2 wnioski: Radnego M.Woźniaka i Radnego W.Dominika. Nie 
zostały rozpatrzone  ponieważ  posiedzenie  komisji  nie  odbyło się (brak kworum).

Przewodnicząca rady D.Gosławska – wyjaśniła, że komisja zakończyła  prace nad  
opracowaniem projektu Statutu. Na ostatnim posiedzeniu wypracowała projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem. Uważa, że w tym momencie prace komisji statutowej zostały 
zakończone. To, że  wpłynęły wnioski po zakończeniu prac komisji  w jej opinii nie 
upoważniało  do tego, żeby komisja się zbierała. Komisja prace zakończyła,  radni 
otrzymali  projekt uchwały   w załączeniu  projekt   statutu    oraz uzasadnienie.  
Zmiana  w tej chwili   w załączniku  do projektu   uchwały  tj. statutu  może  odbywać się 
tylko  i  wyłącznie  na  wniosek radnych.

Przewodniczący komisji Budżetu  J.Soluch – jest tego samego zdania. Komisja prace 
zakończyła. Jeden z wniosków Radnego M.Woźniak  był  rozpatrywany na Komisji 



Edukacji Publicznej w dniu 14.03.2017r. 
W dniu dzisiejszym   Komisja Zagospodarowania nie  rozpatrywała żadnego wniosku. W 
tej chwili na Komisji Budżetu nie ma wnioskodawców.

Przewodniczący komisji ds. opracowania statutu A.Tokarz –nie wyobraża sobie bez 
obecności Radcy Prawnego  aby można rozpoznać temat.

Przewodniczący komisji Budżetu  J.Soluch – przypomniał, że Radca prawny uczestniczył 
w  posiedzeniu  Komisji  Edukacji Publicznej.
Projekt uchwały został opracowany i przedłożony  Radnym  na dzisiejszą  komisję. 
Wobec powyższego, jeżeli nie ma więcej głosów do dyskusji,  poddał  propozycję  Komisji 
Statutowej  czyli  projektu  uchwały  w sprawie  uchwalenia  Statutu Gminy Kłobuck   pod
głosowanie.

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska  pozytywnie  
zaopiniowała   projekt   uchwały w  sprawie   uchwalenia   Statutu  Gminy  Kłobuck.

/Za – głosowało 12 radnych ,  przeciwnych – 0 ,  wstrzymała się – 1 osoba/

Ad.7. 
Windykacja zaległości  podatkowych oraz ściągalności za 2016 rok.
 
P.Skarbnik K.Jagusiak – Radni otrzymali krótką informację dot. wskaźników ściągalności 
wybranych źródeł podatkowych Gminy Kłobuck za 2016 rok. 
W obiegu są dwa wzory  dot. ściągalności:
1) wskaźnik ściągalności ogółem:
    
wpłaty ogółem (bieżące + zaległe) – zwroty
--------------------------------------------------------------      x  100%
saldo początkowe + Przypisy - odpisy

2) wskaźnik ściągalności roczny:

wpłaty dot. danego roku – zwroty
---------------------------------------------------      x  100%
przypis dot. danego roku - odpisy

Ściągalność  podana  w pkt 1) wskaźniki wychodzą  dużo niższe, dlatego że  liczy się 
wszystkie zaległości  łącznie z latami ubiegłymi .
Jeśli chodzi o wskaźnik  ściągalności   z pkt 2)  to   dotyczy tylko  roku bieżącego  i on 
wychodzi z obliczeń dużo lepiej , dlatego że  ten pierwszy wskaźnik kumuluje wieloletnie 
zaległości , szczególnie te duże , co wpływa na obniżkę.



Przewodniczący komisji Budżetu  J.Soluch –zapytał, jaka była przyczyna że te wskaźniki 
były tak niskie, a wskaźnik tego roku nadrabia dodatkowo  te wskaźniki z lat ubiegłych 
czyli były na pewno lata  o  bardzo złych wskaźnikach ściągalności  podatków.

P.Skarbnik K.Jagusiak – dotyczy to szczególnie podatku od nieruchomości. W związku z 
tym, że na te wskaźniki dot. tego pierwszego wzoru pracują zaległości dużych jednostek 
które w pewnych okresie czasu albo zostały postawione  w stan likwidacji, albo 
ewentualnie przez wiele lat przestały płacić podatek od nieruchomości pomimo egzekucji 
i zabezpieczenia na hipotece. Są jeszcze takie zaszłości, które powodują że  nie ma 
możliwości i sposobu efektywnego ściągnięcia tych zaległości w szczególności w podatku 
od nieruchomości w dużych zakładach przemysłowych gdzie ten podatek stanowił dość 
istotną  część wpływów. 

Przewodniczący komisji Budżetu  J.Soluch –zapytał, czy zajęcie majątku albo jakikolwiek 
inny sposób są w ogóle szanse  ściągnięcie chociaż części podatków.

P.Skarbnik K.Jagusiak – np. duży zakład, który został praktycznie postawiony do licytacji 
komorniczej, kupił go inny podmiot, zostały zaległości. Pomimo że zostały one 
zabezpieczone   na hipotece nieruchomości, przy licytacji komorniczej, hipoteki padają, 
zostają zabezpieczone w pierwszej kolejności opłaty komornicze, zobowiązania 
pracownicze itd. Gmina nic nie dostała.

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    przyjęła
sprawozdanie   z windykacja  zaległości   podatkowych  oraz  ściągalności  za  2016 rok.

Ad.8. 
Sprawozdanie  o   udzielonych   ulgach   w   zakresie   podatków,  opłat   i   innych 
wierzytelności Gminy Kłobuck za 2016 rok.

P.Skarbnik K.Jagusiak – zaznaczyła, że radni otrzymali sprawozdanie  w  zakresie  ulg, a  
nie wykaz.  Jest to sprawozdanie  statystyczne, ono nie mówi imiennie  kto dostał  tą ulgę, 
dlaczego  i  po co, tylko mówi o tym, jakie gmina poniosła uszczerbki  na dochodach, ale 
zgodnie z prawem  tylko dlatego, że zastosowano pewne  ulgi i zwolnienia. W  związku z 
tym, że nie było sprzedaży  lokali  mieszkalnych, te ulgi są dużo mniejsze. Główne ulgi 
dotyczą  podjętych  przez Radę  uchwał w zakresie  podatku od nieruchomości dot. 
zatrudnienia  i  inwestycji. Jest to kwota łączna 328.180,57 zł. Taka kwota w 2016 roku  nie 
wpłynęła  z uwagi  na udzielone zwolnienia . Udzielono zwolnienia dla dwóch osób 
fizycznych w łącznej wysokości  60.276 zł  na utworzenie 5 etatów oraz   jednej osoby 
prawnej   w kwocie 221.774,76 zł  na utworzenie 6 etatów.   Poza tym udzielono ulgi w 
zakresie inwestycji.
Ta  statystyka  podaje   tytuły zwolnienia i ulg  z liczbą podmiotów wnioskujących. 
Sprawozdanie jest sporządzane co pół roku.  Podkreśliła, że jest ono ogólne.



P.Skarbnik K.Jagusiak poprosiła o wypowiedzenie się na temat, czy Radni nadal życzą 
sobie, żeby to sprawozdanie w ogóle  było radnym przekazywane, bo  część osób woli 
wykaz imienny.  Taki wykaz  imienny  na  podstawie  art. 37  ustawy o finansach 
publicznych  jest podawany do publicznej  wiadomości   na  tablicy ogłoszeń, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w BIP. W związku z tym  uważa, że nie ma potrzeby 
takiego wykazu   sporządzać, tym bardziej, że  Komisja Rewizyjna to otrzymuje zawsze 
przy wykonaniu budżetu.
To sprawozdanie, które   radni  otrzymali czyli  statystyczne jest robione od wielu lat  tj. od
1995 roku. Na podstawie uchwały  ówczesnej Rady Gminy, która zobowiązywała organ 
wykonawczy do sporządzania sprawozdań z udzielonych ulg i umorzeń. W związku z 
powyższym na tamten czas i na teraz nikt tej uchwały nie uchylił. Jeśli Radni  życzą sobie 
żeby to sprawozdanie dalej istniało, to będzie ono dalej sporządzane w takiej formie, 
natomiast jeśli radni   nie życzą  sobie takiej  statystyki, to  na  BIP  dostępny jest imienny 
wykaz  ulg i umorzeń. Wtedy sporządzi projekt uchwały, która uchyla zobowiązanie 
organu wykonawczego do sporządzania takich sprawozdań. 

Przewodniczący komisji Budżetu  J.Soluch – zwrócił uwagę, że radni otrzymują 
sprawozdanie, które jest ogólnikowe,  mówi  tylko o kwotach  w danych  działach.
Zapytał, czy to  co jest umieszczane w BIP  zgodnie z ustawą  to  jest szczegółowy wykaz.

P.Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że  jest to szczegółowy imienny wykaz.

Radny M.Wojtysek – uważa, że nie ma takiej  potrzeby  aby radni takie sprawozdanie 
otrzymywali. Wykaz  ulg i zwolnień  jest  ogólnodostępny, zgodnie z ustawą  musi być 
umieszczany  na  BIP.

Radny J.Batóg – złożył wniosek, aby przygotować zmianę uchwały  z 1995r.

Komisja   Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    przyjęła
sprawozdanie   o   udzielonych   ulgach   w   zakresie   podatków,  opłat   i   innych 
wierzytelności Gminy Kłobuck za 2016 rok.

Ad.9. 
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

      


