Projekt
Protokół Nr 4/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu , Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 20.06.2017r.
Radni obecni wg. załączonej listy obecności.
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 3/2017 z dnia 09.05.2017r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
>Rada Miejska,
>Komisje Rady, >Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług
i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, >projekt protokołu Nr 3/2017
z dnia 09.05.2017r.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck .
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck .
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
255/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na
rok 2017.
9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de
minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck.
10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na
tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej Uchwałą Nr 42/VIII/2015 Rady Miejskiej w
Kłobucku z dnia 23 marca 2015r.
11. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2017r.
12. 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
przyjęła porządek obrad.

jednogłośnie

Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 3/2017 z dnia 09.05.2017r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
>Rada Miejska,
>Komisje Rady, >Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług
i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, >projekt protokołu Nr 3/2017
z dnia 09.05.2017r.
Radny A.Tokarz – wniósł uwagę dotyczącą zapisu w pkt. 5 przy omawianiu
zmian w planie budżetu na rok 2017 na str. 7 wers czwarty polegającą na zmianie
kontekstu wyrazów w zdaniu. ...”
Brzmienie tego zdania byłoby następujące: Jeśli chodzi o drogi, t o trzeba wziąć pod uwagę
parametry dróg itd. że w poprzednich kadencjach podwojono długość dróg gminnych
publicznych, z ok. 60 km na 120 km. Zmieniono również status tych dróg.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska przyjęła
protokół z poprzedniej komisji wraz z wniesioną uwagą.
/Za przyjęciem – głosowało 10 radnych,
przeciwnych – 0, wstrzymały się - 2osoby/

Ad.3.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o sprawozdanie wykonania budżetu, to radni
otrzymali je pod koniec marca. W maju przekazano sprawozdania finansowe tzn. zbiorcze
zestawienie bilansu jednostek budżetowych , bilans wykonania budżetu , zestawienie
zmian w funduszu jednostki i rachunek zysków i strat. Takie sprawozdania finansowe są
obowiązkowo sporządzane przez gminę. Procedura w zakresie zatwierdzania
sprawozdania finansowego tym samym została dopełniona, w związku z tym poprosiła o
przyjęcie pozytywne projektu uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
/Za – głosowało 10 radnych ,
przeciwnych – 0,
wstrzymały się – 2 osoby/

Ad.4.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
Skarbnik K.Jagusiak – w projekcie uchwały jest praktycznie większość zapisów, które są
wymagane do jego przyjęcia, przy czym czekamy jeszcze na opinię VI Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku - dot. pkt 6) projektu uchwały.
Po otrzymaniu opinia zostanie przekazana radnym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A.Nowak – poinformował, że Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2017r. wypracowała opinię o wykonaniu budżetu
Gminy Kłobuck za 2016 rok.
Opinię przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów
/Za – 3 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy /
Komisja Rewizyjna podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Kłobucka za rok 2016.
/Za udzieleniem absolutorium -głosowało 3 radnych, przeciwko udzieleniu absolutorium – 0,
wstrzymujących się – 2 osoby/.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 09.06.2017r. w sprawie
opinii o wykonaniu budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Kłobuck za rok 2016
oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka został
przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Zespół w Częstochowie
celem zaopiniowania.
W tej chwili oczekujemy na tą opinię.

Radny A.Tokarz – wobec tego, iż do chwili obecnej nie ma tej opinii RIO, to uważa że nie
można opiniować tego projektu uchwały. Zaproponował wyłączenie pkt. 6 z projektu
uchwały.
Przewodniczący komisji J.Soluch – wyjaśnił, że nie ma sensu wyłączać tego punktu z
projektu uchwały. RIO zawsze przysyłało opinię przed sesją. Zaproponował
głosowanie projektu uchwały w takiej wersji jak został przedstawiony.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie
zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
/Za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium - głosowało 10 radnych,
przeciwko udzieleniu absolutorium – 0, wstrzymały się – 2 osoby/.

Ad.5.
Wypracowanie opinii do projektu
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu

uchwały w sprawie udzielenia
przez Gminę Kłobuck .

pomocy

Skarbnik K.Jagusiak – Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w
Dankowicach Drugich zwróciło się z prośbą o dofinansowanie budowy podjazdu.
Zgodnie z załączonym wstępnym kosztorysem wartość prac wynosi około 23.900 zł netto.
Uczestnikiem warsztatów jest 45 osób w tym 1/4 z Gminy Kłobuck.
W związku z powyższym proponuje się udzielić z budżetu Gminy Kłobuck pomocy
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 3.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dankowicach Drugich.
Przewodniczący komisji J.Soluch – jak mu wiadomo, Dankowice zwracały się również do
Urzędu Pracy o jakieś dofinansowanie, zapytał czy je otrzymały.
Radna E.Kotkowska – jako Wicedyrektor PUP w Kłobucku wyjaśniła, że Dankowice
zwracały się o dodatkowe środki na kształcenie pracowników (fundusz szkoleniowy).
Warsztaty tworzy Powiat a nie Urząd Pracy. Urząd Pracy nie ma nic wspólnego z
dofinansowaniem warsztatów.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
w sprawie udzielenia
pomocy
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck .

Ad.6.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck .

pomocy

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że część przedmiotowego zadania powiatowego jest
finansowana z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a koszty zadania po
przetargu przedstawiają się następująco:
-odcinek miejski (bez dofinansowania) 948.975,63 zł w tym: udział Gminy Kłobuck
474.487,82 zł,
-odcinek wiejski 1.125.876,68 zł, dofinansowanie 716.395 zł, wkład własny 409.481,68 zł
(powiat plus gminy) 409.481,68 : 2 = 204.740,84 zł x 90% = 184.266,75 zł,
-oznakowanie poziome i pionowe 75.619,74 zł : 2 = 37.809,87 zł x 94% = 35.541,27 zł.
Razem 694.295,84 zł.
Zostało to rozliczone przez Powiat.
Wobec powyższego proponuje się udzielić z budżetu Gminy Kłobuck pomocy
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 694.295,00
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka-Kłobuck Gmina Wręczyca Wielka i Gmina
Kłobuck”.
Przewodniczący komisji J.Soluch – uważa, że to wyliczenie kosztów zostało
przedstawione niezbyt czytelnie.
Radny A.Tokarz - zwrócił uwagę, że miejscowość Hutka należy do Gminy Wręczyca
Wielka. Ta gmina i ta miejscowość jest jak gdyby głównym beneficjentem tej inwestycji.
Dlatego wydaje mu się, że Powiat realizując swoje zadania na rzecz tym razem Gminy
Wręczyca, powinien mieć większy udział w tej inwestycji. Już na etapie negocjacji ze
Starostwem może trzeba było zwrócić na to uwagę.
Głównym beneficjentem tej drogi jest Wręczyca Wielka. To mieszkańcy Hutki i Gminy
Wręczyca Wielka będą głównie korzystali z połączenia z Kłobuckiem.
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że 90% z tej kwoty wynika z odcinka, który jest do
remontu. Remontowany odcinek leży w części na terenie Gminy Wręczyca i w części w
granicach Gminy Kłobuck. Może się tylko wizualnie wydawać, że
większym
beneficjentem jest Gmina Wręczyca. Liczy się to w kilometrażu. W poprzednich
inwestycjach również z Gminą Wręczyca dot. np. Kalei czy Szarlejki i miejscowości
Lgota
przyjęto przelicznik kilometrowy. Według tego przelicznika kilometrów
dostosowywano proporcje dofinansowania. Tak samo jest w tym przypadku. 90% tego
odcinka, który podlega tej inwestycji leży po stronie Gminy Kłobuck. Odrębnym
odcinkiem jest ten odcinek, który leży poza obszarem wiejskim na terenie Gminy
Kłobuck. Ten odcinek jest finansowany po połowie z Powiatem.
Radny A.Tokarz – dodał, że jest to jednak zadanie Powiatu a nie Gminy Kłobuck. Dlatego
też, to Powiat powinien ponosić większe koszty.

Burmistrz J.Zakrzewski – zrobiono odcinek Lgoty, Białej też w tych samych proporcjach.
Po tych terenach jeżdżą mieszkańcy zarówno naszej Gminy jak i innych miejscowości.
Uważa, że dofinansowanie 1/4 terenu, który leży po naszej stronie opłaca się. Warto to
robić w tych ustalonych od dawna proporcjach i korzystać ze środków zewnętrznych.
Radny J.Kulej – dodał, że czasami jest tak, że Starostwo nie ma funduszy na wkład
własny, a jest możliwość skorzystania ze środków unijnych. Wtedy albo dajemy środki i
coś otrzymujemy w zamian, albo Starostwo nie ma środków i po prostu nic się nie
realizuje. Więc opłaca nam się to.
Radna E.Kotkowska - zapytała, czy Powiat planuje jeszcze jakieś dodatkowe drogi na
naszym terenie, czy zostały złożone jakieś wnioski do dofinansowania.
Burmistrz J.Zakrzewski – planowane są dwie inwestycje z Powiatem. Są one w fazie
projektowej tj. ul. Szkolna Kamyk do drogi wojewódzkiej nr 491 (bardzo duży odcinek).
Przymierzamy się również do projektu w Libidzy wspólnie z Gminą Wręczyca odcinka
Pierzchno Libidza do drogi krajowej. Są to dwie inwestycje planowane na przyszły rok.
Wnioski muszą być złożone do września br. Jeden wniosek do dofinansowania ze
schetynówki, drugi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck .
/Za - głosowało 11 radnych,

przeciwnych – 0,

wstrzymała się – 1 osoba/.

Ad. 7.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
255/XXVII/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 - jest tu tylko zmiana dot. zgodnie z objaśnieniami czyli
Załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – Projektu Nowa jakość GOPS w Kłobucku –
Skuteczna Pomoc Społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług. Zmiany dotyczą
zarówno kwot w danych latach, czyli 2017, 2018 i dodany jest rok 2019 w zakresie
realizacji i nieznacznie podwyższone łączne nakłady finansowe .
„1.1.1.3 Nowa jakość GOPS w Kłobucku – Skuteczna Pomoc Społeczna. Poprawa jakości
świadczonych usług
-zwiększa się łączne nakłady z kwoty 328.725,00 zł do kwoty 333.225,00 zł,
-zmniejsza się limit roku 2017 z kwoty 184.475,00 zł do kwoty 158.225,00 zł,

-zmniejsza się limit roku 2018 z kwoty 144.250,00 zł do kwoty 140.500,00 zł,
-zwiększa się limit roku 2019 do kwoty 34.500,00 zł,
-zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 328.725,00 zł do kwoty 333.225,00 zł.”
Te zmiany tj. dostosowanie harmonogramu prac do podpisanej umowy o
dofinansowanie.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
255/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy
Kłobuck.

Ad. 8.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na
rok 2017.
Skarbnik K.Jagusiak – przypomniała, że Radni otrzymali w dniu dzisiejszym dodatkowy
materiał tj. Załącznik Nr 5 – Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2017 z uwagi na
to, iż są to bardzo pilne zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych i przyszłych zamierzeń
ze środków unijnych, które wymagają omówienia. W związku z tym poprosiła o
dołączenie Załącznika Nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na
rok 2017.
W związku z tym w § 1 ust. 1 zmienia się jego brzmienie na:
„Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z
załącznikiem Nr 1, 2 i 5 do uchwały”.
Jeśli chodzi o zmiany, to:
Załącznik Nr 1 nie zawiera większych zmian dochodów, są to generalnie zmiany
korektujące pewne paragrafy, których właściwości nie może zmienić zarządzeniem
Burmistrz. Ponadto wprowadzenie do planu wpływów z darowizn:
- w kwocie 4.900 zł dla ZSP w Kamyku,
- kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na boisko i bieżnię na OSiR.
Załącznik Nr 2 zawiera dość dużo zmian dot.:
Działu 600 Transport w Rozdz. Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie kwoty
dotychczasowej na pomoc publiczną w zakresie zadania pod nazwą „Przebudowa
odcinka drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka-Kłobuck Gmina Wręczyca Wielka i
Gmina Kłobuck” kwota 46.390 zł.
W Rozdz. Drogi publiczne gminne dofinansowanie dla ZDiGK - kwota 41.110 zł

Zmniejszenia w tym Dziale kwota 11.000 zł dotyczą podziału środków będących w
dyspozycji Sołectwa Łobodno (1.000 zł) i Osiedla Nr 6 (10.000 zł).
W Dziale 750 Administracja publiczna kwota zwiększenia 140.000 zł związana jest z
istniejącą i rozpoczętą inwestycją na budynku przy ul. 11 Listopada 6 i dotyczy
przeznaczenia środków na wymianę linii elektrycznej w całym budynku.
Dział 801 Oświata i Wychowanie - są tu włączone środki zarówno sołectwa, darowizny
i środki osiedla Nr 6 z przeznaczeniem na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Kłobucku.
W Dziale 852 Pomoc społeczna zmiany dotyczą już jak gdyby wykonywania projektu
„Nowa Jakość GOPS” i zmniejszenia części nakładów w roku 2017 zarówno po stronie
dochodowej jak i po stronie wydatkowej łącznie 26.250 zł na poszczególnych
paragrafach.
W Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
kwota 3.000 zł ( wcześniej
zaakceptowana przez komisję) dotyczy pomocy finansowej na dofinansowanie podjazdu
dla osób niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dankowicach
Drugich.
W Dziale 926 Kultura fizyczna kwota 24.500 zł w tym 5.000 zł z darowizny po stronie
dochodowej na projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR
w Kłobucku.
W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w związku z tym, że MOK
nie otrzymał dofinansowania do zadania „rewitalizacja sali widowiskowej” zdejmowana
jest kwota 100.000 zł.
Wszystkie zmiany ogółem zwiększają wydatki budżetowe o 133.650 zł.
Załącznik Nr 3 - Część środków wolnych, które pozostały jeszcze z roku ubiegłego
(będzie to już zamknięcie całości środków) - zwiększenie 150.000 zł.
W związku z tym ten Załącznik Nr 4 w deficycie też zwiększa się o tą kwotę.
Załącznik Nr 5 dotyczy głównie zwiększenia wydatków o kwotę 97.000 zł. Sfinansowanie
pochodzi ze zwiększenia dochodów.
Jeśli chodzi o dochody, to nastąpiły wpłaty na zaległość w zakresie § 0760 Wpływy z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności – chodzi o Zakład Budownictwa (kwota 78.000 zł).
W związku z tym wystąpiły dodatkowe dochody, przy czym dokonuje się korekty części
planu w zakresie sprzedaży nieruchomości.
Przypomniała, że plan pierwotny w zakresie sprzedaży nieruchomości tj. 140.000 zł
zmniejsza się o kwotę 40.000 zł ponieważ najprawdopodobniej do końca roku sprzedaże
nie zostaną wykonane w takim zakresie jak się planowało wcześniej.
Kwota 97.000 zł. zostanie przeznaczona na:
w Dziale 801 Oświata i Wychowanie w § 4270 zakup usług remontowych kwota 12.000
zł dla Przedszkola Nr 2 na remont dachu
W Dziale 900 Gospodarka Komunalna dwie pozycje:
w Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 35.000 zł na
opracowanie i przygotowanie części danych do wniosku w zakresie inwestycji dla

poszczególnych mieszkańców gminy dotyczących pomp ciepła, fotowoltaiki i solarów.
W Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i parkach - kwota 50.000 zł „Projekt ścieżki
pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenach zielonych wzdłuż rzeki Białej Okszy w
Kłobucku.”
Przypomniała, że w uchwalonym budżecie ta pozycja pierwotnie miała plan 40.000 zł.
Z uwagi na pewne koncepcje związane z rozszerzeniem tego projektu dokumentacji
niezbędnym jest dodanie kwoty do planu, aby można było to zadanie zrealizować.
Radny A.Tokarz – zapytał o planowaną ścieżkę rowerową, czy będzie ona realizowana
tuż przy brzegu rzeki Okszy czy też będzie to wydzielony pas na istniejącej alejce
spacerowej.
Burmistrz J.Zakrzewski – ten odcinek obejmować będzie budowę ciągu pieszorowerowego wzdłuż rzeki Okszy, łączący ul. Zamkową z ul. Wieluńską na długości
ok. 1,5 km.
W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano również budowę oświetlenia parkowego
oraz budowę kładki nad Okszą na wysokości strzelnicy , przeznaczonej do ruchu
pieszych i rowerzystów. Wzdłuż ścieżki powstaną ławki, kosze na śmieci i stojaki na
rowery. Do końca tego roku miasto chciałoby się uporać z dokumentacją projektową oraz
wyłonieniem wykonawcy, który inwestycję wykona. Projektowany mostek (kładka) z
punktem widokowym ma zapewnić swobodne przejście mieszkańców od Osiedla do
tej części sportowo-rekreacyjnej, która będzie budowana w ramach CIS.
Dodatkowo planowana jest w parku przy ul. Parkowej rozbudowa albo wymiana
elementów placu zabaw.
Radna E.Kotkowska – zapytała, czy będą wydzielone pasy rowerowe i pasy dla pieszych.
Burmistrz J.Zakrzewski – będzie to ciąg pieszo-rowerowy. Będą oznakowania pionowe i
poziome.
Planuje się to wykonać od ul. Zamkowej do samego Zakrzewa. Następny etap, to będzie
połączenie ul. Sienkiewicza i Hallera z ul. Zakrzewską. Prowadzone są postępowania
w celu wyłonienia wykonawcy.
Na trasie łącznika będzie musiał też powstać most nad Okszą. Z góry przewiduje się też
ciąg pieszo-rowerowy.
Koszt wykonania projektu łącznika Zakrzewskiej i Sienkiewicza może być znany w
drugiej połowie czerwca.
Radna D.Kasprzyk – zwróciła uwagę na staw przy ul. Zamkowej, gdzie są przepiękne
rośliny. Ostatnio nawet osobiście to miejsce odwiedziła. Rzeczywiście jest to idealne
miejsce dla takiego projektu. Sam staw też pewnie zostanie odświeżony. Chociaż nie jest
mieszkanką centrum samego Kłobucka, to zawsze wnosiła to miejsce do
zagospodarowania. Dobrze więc, że to się stanie. Po wykonaniu takiego projektu, będzie
się czym pochwalić.

Radna E.Kotkowska – zapytała o zbiornik retencyjny na ul.Hallera, czy on też przy okazji
będzie w jakiś sposób czyszczony. Jak będzie taka ścieżka rowerowa, to przydałoby się
go oczyścić, bo nieciekawie wygląda.
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że ten etap kończy się na ul. Wieluńskiej, bo siłą
rzeczy nie jesteśmy w stanie poprowadzić go dalej bez tego łącznika z ul. Zakrzewską.
Odnośnie oczyszczania rzeki, to jak wiadomo było dużo nieprzyjemności z tego powodu.
Oczyszczając koryto rzeki własnymi środkami było wiele donosów do różnych służb.
Czekając na wieloletnie plany inwestycyjne tych instytucji, które powinny to robić, to
rzeka nigdy nie byłaby oczyszczona. Póki co zapewne będzie to robić dalej, ale
oczywiście wcześniej wystąpi do tych instytucji o zgodę. Trudno w nieskończoność
czekać na wykonanie tych prac.
Radna E.Kotkowska – mamy projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na
terenie OSiR-u gdzie jest darowizna w kwocie 5.000 zł . Zapytała, kto jest darczyńcą.
Burmistrz J.Zakrzewski – spyta, czy darczyńca zechce być ujawniony. Jeżeli tak, to
przekaże informację.
Radna E.Kotkowska – z uwagi na to, że MOK nie otrzymał dofinansowania na
rewitalizację sali widowiskowej i kwota 100.000 zł weszła z powrotem do budżetu,
zapytała czy jest jakiś pomysł, żeby przeprowadzić tą renowację czy raczej nie ma
koncepcji.
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że bez dofinansowania nie ma szans, bo jak wiadomo
są to duże koszty. Będą czynione starania o ponowne środki.
Na razie pozostawiono projekt II , który składany był przez Gminę .
Co prawda bardziej nam zależało na tym pierwszym projekcie, który dotyczył remontu
sali widowiskowej , natomiast II projekt jest trochę inny gdyż chodzi o scenę,
nagłośnienie, elementy bardziej wyposażenia sprzętu. Wniosek ten jest wysoko w
rankingu. Co prawda złożono odwołanie odnośnie obydwu wniosków, ale liczy głównie
na II wniosek. Jest szansa na pozyskanie środków na II wniosek.
Radna E.Kotkowska – w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie
budżetu na rok 2017 jest zwiększenie środków w wysokości 12.000 zł na przedszkola
na remont dachu dla Przedszkola Nr 2 . Zapytała, czy jest już wybrany wykonawca. Jak
jej wiadomo, to Szkoła boryka się z problemem wykonawcy. Pyta w kontekście SP Nr 2.
Burmistrz J.Zakrzewski –jeśli chodzi o SP Nr 2, to zakres jest bardzo duży gdzie kosztorys
jest na kwotę ponad 80.000 zł. Przekazano uchwałą Rady 50.000 zł, 10.000 zł szkoła
posiada z funduszu remontowego (mieli 30.000 zł , wydali 20.000 zł, zostało 10.000 zł),
10.000 zł przeznaczył Zarząd Osiedla Nr 6. Jest w tej chwili 70.000 zł. Dyrektor w tej
chwili prowadzi rozmowy z firmami o zmniejszeniu zakresu robót i wtedy może

zmieści się w tej kwocie. Planuje się wykonać remont dachu w okresie wakacji.
Co do Przedszkola Nr 2 jest wstępne oszacowanie . Jest ono trochę wyższe, bo jest na
19.000 zł, gmina przeznacza 12.000 zł. Dyrektor Przedszkola też przekaże jakieś
własne środki, tym bardziej że ostatnio zorganizowana była impreza, która przyniosła
pewien dochód. Powinno się to wspólnymi siłami wykonać.
Zaznaczył, że projekt boiska i bieżni kosztuje dużo więcej, więc kwota 5.000 zł to jest taki
symboliczny wkład .
Przewodniczący komisji J.Soluch – poprosił o zadawanie konkretnych pytań odnośnie
omawianego projektu uchwały, reszta w sprawach różnych.
Radna E.Kotkowska – zadała pytanie odnośnie Działu 900 Gospodarka Komunalna,
§ 4300 zakup usług pozostałych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i
klimatu , czyli fotowoltanika, solary i panele. Poprosiła o szersze informacje w tym
zakresie. Czy gmina uczestniczy w jakimś projekcie gdzie mieszkańcy będą mogli
skorzystać z dofinansowania do zakupu tego typu urządzeń. Jeżeli tak, to jakie terminy
będą obowiązywać.
Burmistrz J.Zakrzewski – pojawiły się informacje, że we wrześniu ma ruszyć nabór
wniosków na to działanie. Z uwagi na to, że Wydział Inwestycji jest zbyt obciążony
pracami, chce zlecić to firmie zewnętrznej i na to są potrzebne środki aby taki wniosek
przygotować. Na pewno muszą być przeprowadzone ankiety z mieszkańcami. W grudniu
ma się pojawić kolejny projekt dot. wymiany pieców. Gmina też chce wziąć w nim udział.
Ankieta pokaże jaka jest skala zainteresowania. Na podstawie tej skali będziemy składać
wniosek o dofinansowanie. Maksymalne w tym programie można uzyskać 2 megawaty
tj. średnio licząc ok. 500 mieszkańców mogłoby skorzystać z tego programu. Jest to
przelicznik mniej więcej na jedno gospodarstwo domowe, które emituje pewną ilość
energii.
Radny A.Tokarz – powrócił do projektu ścieżki rowerowej. Uważa, że nie da się tu
pominąć kwestii połączenia przejścia od Weterynarii przynajmniej do mostka
garbatego. Trzeba by jakoś powiązać tą sprawę z planowaną ścieżką rowerową.
Wcześniej już wnosił o wykonanie tego połączenia. Kwestia wykonania do ok. 100 m.
Może uda się powiązać te dwa zadania. Poprosił Burmistrza aby pamiętał o tym
połączeniu.
Druga kwestia dot. wypowiedzi Burmistrza odnośnie donosów w kwestii wykaszania
koryta rzeki Okszy przez gminę.
Poprosił aby zgodnie z Kodeksem postępowania karnego używać innej terminologii. W
art. 304 jest mowa o zawiadomieniach, prawodawca nie używa terminu donos. Uważa, że
rodzi to złe skojarzenia.
Burmistrz J.Zakrzewski – co do ścieżki rowerowej, to chce aby teren wokół i wszelkie

możliwe dojścia były uporządkowane. Nie może jednak obiecać, że wybuduje tam drogę
dojazdową aż do Osiedla. W tej chwili może jedynie powiedzieć, że ta sama część która
bezpośrednio sąsiaduje ze ścieżką powinna być w jakiś sposób uporządkowana.
Projektant będzie się nad tym pochylał, bo musi to zrobić tak, żeby to miało estetykę i
wygląd.
Jeśli chodzi o wyrażenie „donos”, to tak to odbiera.
Wiceprzewodniczący rady J.Batóg – cieszy go to, że Burmistrz podjął temat ścieżki
rowerowej. Jest to bardzo ważna sprawa, bo to nie tylko rekreacja, spacery ale również
bezpieczeństwo dla dzieci, młodzieży, którzy jadą na Zakrzew. Pomija się w ten sposób
różnego typu zagrożenia na drogach głównych. W pełni to popiera, że taki temat został
podjęty.
Również boisko sportowe w Kłobucku nigdy nie mogło się doczekać remontu, bo nie było
dofinansowania. Bieżnia faktycznie bardzo źle wyglądała, zarastała trawą i praktycznie
przy zawodach sportowych czy innych imprezach nie przynosiło nam to chluby.
Co do źródeł energii , uważa że również jest to dobry pomysł. Jest teraz odpowiedni
moment żeby uzyskać dofinansowanie. Do tej pory wiele gmin skorzystało z różnych
programów, które były wcześniej. W naszej gminie to nie wyszło. Temat został podjęty i
jeżeli mieszkańcy będą chcieli coś zmienić w swoim gospodarstwie, to skorzystają z
oferty.
Należy cieszyć się z tego, że w naszej gminie również to zafunkcjonuje.
Radny J.Kulej – w związku z tym, że na razie ścieżka rowerowa jest projektowana do
ul. Wieluńskiej, zapytał czy będzie wykorzystany dojazd do ścieżki ul. Okólną czy raczej
ul. Nadrzeczną. Kierując się tym, że kiedyś będzie przedłużenie ul. Sienkiewicza, więc
dobrze byłoby, aby to było ul. Nadrzeczną. Czy Burmistrz posiada taką wiedzę w tym
temacie.
Burmistrz J.Zakrzewski – jest połączenie z ul. Nadrzecznej przez mostek przy kapliczce
do ul. Okólnej wzdłuż rzeki do mostu przy Stacji Paliw. Nie ma innej możliwości. Na
tym odcinku występuje problem gdyż teoretycznie nie ma tam ciągu jezdnego, ale
ludzie mają bramy i jeżdżą. Zrobienie tam typowej ścieżki mija się z celem. Albo trzeba by
było wybudować drogę z ciągiem pieszo-jezdnym na tym odcinku, albo też nie robić nic.
Działania poszły w kierunku przejścia na ul. Okólną, potem chodnikiem do przejścia
dla pieszych przez drogę krajową na drugą stronę na ul. Hallera.
Radna D.Kasprzyk – odnośnie wniosków fotowoltaniki czy pomp cieplnych zapytała,
czy złożenie wniosku na I projekt eliminuje złożenie drugiego wniosku na wymianę
pieców.
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że nie eliminuje dlatego, że to są inne zadania, bo
wytwarzanie energii cieplnej czy elektrycznej jest wspomaganiem systemu grzewczego.
Wiadomo że fotowoltanika , solary zabezpieczają tylko część potrzeb a nie spełniają te
potrzeby. Tak samo pompy ciepła mogą być
uzupełnieniem do pieców
jako

wspomaganie.
Uważa, że najwięcej chętnych będzie na wymianę pieców, ale z drugiej strony musimy dać
też mieszkańcom szansę, żeby mieli możliwość zdecydować.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na
rok 2017.

Ad. 9.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia
30 września 2014 roku w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de
minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck.

Skarbnik K.Jagusiak – powyższy projekt uchwały wprowadza zmianę poprzez
wykreślenie wymogu dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy
administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania,
przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr
450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia
30 września 2014 roku w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de
minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck.

Ad.10.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w
451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej Uchwałą
Kłobucku z dnia 23 marca 2015r.

sprawie zmiany Uchwały Nr
30 września 2014 roku w sprawie
programu pomocy de minimis na
Nr 42/VIII/2015 Rady Miejskiej w

Skarbnik K.Jagusiak – projekt uchwały wprowadza zmianę oświadczenia przedsiębiorcy

poprzez wykreślenie z załączników
wymogu dostarczenia
kopii
dokumentu
potwierdzającego prowadzenie działalności .
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy
administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania,
przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr
451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na
tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej Uchwałą Nr 42/VIII/2015 Rady Miejskiej w
Kłobucku z dnia 23 marca 2015r.

Ad.11.
Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2017r.
Przewodniczący Komisji J.Soluch przedstawił propozycje planu komisji na II półrocze
2017r.

Sierpień 2017r.
1. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2017r.
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
2. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

Październik 2017r.
1. Zaopiniowanie materiałów do projektu budżetu na rok 2018 w zakresie projektu planu
zadań inwestycyjnych wraz z wstępnym zbiorczym zestawieniem proponowanych
dochodów i wydatków (do 5 listopada).
2. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2017r.
1. Omówienie stawek podatkowych na 2018 rok.
2. Wstępne zaopiniowanie budżetu na 2018 rok.
3. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2017r.
1. Wydanie opinii do projektu budżetu na 2018r. (do 10 grudnia).
2. Wydanie opinii do materiałów kierowanych na Sesję Rady Miejskiej.
3. Omówienie planu pracy komisji na I półrocze 2018r.

Poprosił o inne
II półrocze 2017r.

propozycje

do przedstawionego

projektu planu pracy komisji na

Radny A.Tokarz – zaproponował, aby w przedstawionym projekcie planu pracy komisji
ująć punkt dot. dyskusji nad założeniami do projektu budżetu na 2018r., chodzi o
dyskusję pod kątem wniosków do budżetu radnych, sołtysów czy przewodniczących
osiedli w miesiącach wrzesień lub październik. Byłaby to wolna dyskusja w ramach
komisji.
Skarbnik K.Jagusiak – może skserować wszystkie wnioski, ale chyba lepiej jak otrzymają
zestawienie tych wniosków. Mamy uchwałę o procedurze uchwalania budżetu, która nie
przewiduje takiej dyskusji.
Radny A.Tokarz – obserwuje działalność innych samorządów, które podejmują takie
dyskusje. Jest to tylko propozycja.
Burmistrz J.Zakrzewski – można się spotykać, ale we wrześniu trzeba się jeszcze skupiać
nad tym co jest robione na bieżąco. Może się okazać, że coś nie zostanie zrobione i trzeba
przesunąć na następny rok. Uważa, że można ewentualnie przygotować informację o
zadaniach, które konieczne są do wprowadzenia z różnych względów do budżetu na
przyszły rok. Jeśli będzie zorganizowane takie spotkanie, to oczywiście będzie w nim
uczestniczył. Nie należy jednak oczekiwać deklaracji, że coś wprowadzi albo czegoś nie
wprowadzi , bo to będzie wynikało przede wszystkim z pojawienia się nowych
programów unijnych
ewentualnie zmiany harmonogramu prac
inwestycyjnych.
Chciałby, aby radni skupiali się głównie na tym co już jest zaplanowane, zaprojektowane.
A to co jest zaprojektowane, to Radni wiedzą. To nie jest tajemnicą jakie inwestycje
drogowe się projektuje czy infrastrukturę. Więc siłą rzeczy będą wprowadzane.
Przewodniczący komisji J.Soluch - nie wyobraża sobie jak 21 radnych ma dyskutować na
komisji o złożonych wnioskach. Organem jest Burmistrz, który te propozycje daje, a Rada
na komisji Budżetu i Finansów zatwierdza ewentualnie nanosi zmiany.
Radny A.Tokarz – nie chodzi o to, żeby akceptować te wszelkie propozycje (ok.300
wniosków), ale żeby była dyskusja nad tym materiałem. Dyskusja przecież prowadzi do
różnych wniosków, niekoniecznie przymuszanie Burmistrza do realizacji wniosków.
Przewodnicząca rady D.Gosławska – tylko po co dyskutować, jeśli się nie chce do czegoś
przekonać. Dyskusja ile kto złożył wniosków jest bez sensu. Zresztą procedura uchwalania
budżetu jest jasno określona, a rozmowa we wrześniu o wnioskach jest stanowczo za
wcześnie.
Wnosi o to, aby plan pracy został zatwierdzony w takiej formie jak przedstawił
przewodniczący komisji.

Radny A.Tokarz – podtrzymał swój wniosek o wprowadzenie do planu pracy komisji
dyskusji nad wnioskami złożonymi przez radnych, sołtysów, przewodniczących osiedla
na II półrocze 2017r.
/Za – głosowało 5 radnych,

przeciwnych – 6 osób,

wstrzymała się – 1 osoba/

Wniosek upadł.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska przyjęła
przedstawioną propozycję planu pracy komisji na II półrocze 2017r.
/Za – głosowało 8 radnych,

przeciwnych – 1 osoba,

wstrzymały się – 2 osoby/

Ad.12.
Sprawy różne.
Przewodnicząca rady D.Gosławska poinformowała, że termin następnej sesji planuje się
po 20 sierpnia br.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska J.Soluch o godz. 10:15 zamknął posiedzenie .
Przewodniczył: Janusz Soluch
Protokołowała: Danuta Kowalik

Uwaga : Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na
najbliższym posiedzeniu komisji.

