
       
                                                                  Protokół   Nr  5/2017

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

odbytego  w  dniu 16.08.2017r.

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

  1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2.  Przyjęcie protokołu Nr 4/2017 z dnia 20.06.2017r.  
/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 4/2017 z dnia 20.06.2017r.
  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 wyrażenia zgody na zawarcie 
aneksu  nr 2 do  porozumienia  z  dnia  6 marca 2015   o  współpracy   w  sprawie   
opracowania   i   realizacji   Strategii  RIT  dla   Subregionu   Północnego   w   ramach     
Regionalnego  Programu  Operacyjnego   Województwa   Śląskiego   na   lata   2014-2020. 
  6. 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  13  z   14  członków   komisji. Zgodnie  z   § 42  ust. 3  Statutu  Gminy  Kłobuck, 
posiedzenie   komisji   jest  prawomocne.   

  
      Przedstawił  proponowany  porządek  obrad  komisji. 

Nie wniesiono  zmian  do  porządku  obrad  komisji.

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



Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu   Nr  4/2017  z  dnia   20.06.2017r.  
/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 4/2017
z dnia  20.06.2017r. 

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 – poprosiła  o  przyjęcie  autopoprawek  do  projektu  uchwały  w 
związku z tym, że  już  po opracowaniu  materiałów  sesyjnych  otrzymano  część  danych 
łącznie z dyspozycjami  osiedli i sołectw. W związku z powyższym  nie było możliwe    
ujęcie  ich  wcześniej   w materiałach budżetowych.
Autopoprawki dotyczą:
-wprowadzenia do planów dochodów i wydatków kwoty 6.800 zł w Dziale Oświata i 
Wychowanie . Są to  darowizny Rady Rodziców przy ZSP w Łobodnie. Wędrują   one  po  
stronie wydatków w tym samym  dziale - kwota  4.200 zł   w  Szkołach podstawowych  i  
-kwota  2.600 zł w Przedszkolach na zakup materiałów.
Autopoprawka nie zmienia salda budżetu.
Kolejne 3 autopoprawki dotyczące  środków sołeckich:
1. przeznaczenia kwoty będącej w dyspozycji Rady Sołeckiej  w Łobodnie 1.000 zł  na 
dofinansowanie jubileuszu 95 lecia  OSP  w Łobodnie , natomiast zmiany dotyczące 
festynu są  w materiałach  sesyjnych; 
2. środki Osiedla Nr 3 w wysokości 600 zł  z przeznaczeniem  na  promocję  gminy   w  
zakresie Akademii III Wieku   i wyjazdu zespołu Ziemia Kłobucka w ramach działalności  
MOK-u;
3. środki sołeckie Rady Sołeckiej Kamyk  w wysokości 3.500 zł  z przeznaczeniem   na 
oświetlenie ul. Tuwima.

Następnie  omówiła materiały dotyczące  zmian w budżecie.

Projekt  uchwały po  stronie dochodów i wydatków zmniejsza  budżet  o kwotę  563.000 zł.
W dochodach  wyprowadzenie planu dotacji na budowę boiska sportowego  w Libidzy  - 
kwota  231.000 zł  w związku  z nieotrzymaniem dofinansowania   oraz taka sama sytuacja
w zakresie  Rozdziału  92109 Domy  i  ośrodki  kultury, świetlice  i  kluby  wyprowadzenie



po stronie dochodów kwoty  400.000 zł. Natomiast wprowadzenie subwencji oświatowej  
w wysokości 48.000 zł  i dodatkowych dochodów w zakresie  działalności  Ośrodka Sportu
i  Rekreacji  20.000 zł z przeznaczeniem  na działalność tego Ośrodka.
W załączniku Nr 2  per saldem zwiększa  się  wydatki na drogi publiczne gminne  w 
wysokości  167.500 zł   odpowiednio w paragrafach.
Ponadto  w Dziale  750 Administracja  publiczna, zgodnie  z  uzasadnieniem  poprosiła  o  
zwiększenie wydatków  w rozdziale   na różne opłaty i składki  związane z kosztami  
egzekucyjnymi   30.000 zł. Działalność promocyjna w zakresie środków  osiedlowych   i  
Sołectwa Łobodno  w odpowiednich zmianach. 
Następnie  zmniejszenie i dostosowanie  planów w zakresie przebudowy  boiska   przy 
Zespole  Szkół w Libidzy   do warunków przetargowych .
Zwiększenie w Dziale   851  Ochrona zdrowia   23.000 zł  z  przeznaczeniem  na  Zespół 
Opieki  Zdrowotnej  zgodnie z uzasadnieniem   i  uchwałą o pomocy finansowej.
Zmniejszenie  środków  w  Dziale 852   Pomoc  społeczna  i  obsługa  długu  publicznego.
Pomoc  społeczna w zakresie  zasiłów stałych  z uwagi  na  otrzymanie  dotacji  na zadania
własne na ten cel  istnieje  nadwyżka  środków  w wysokości  90.000 zł . W  Dziale   757 
Obsługa  długu publicznego  został   korzystnie  rozstrzygnięty  przetarg  na kredyt,  w 
związku z powyższym  zostają środki. Na  razie   nie było potrzeby  zaciągnięcia kredytu, 
w związku z tym część  tych środków  można przesunąć  i skierować do innych działów. 
Po stronie dochodów i wydatków 20.000 zł  na  działalność OSiR. Jednostka   już  
sygnalizuje, że będą  jeszcze  braki środków z uwagi na  wyższą cenę  oleju. W związku z 
czym potyrzeba będzie jeszcze więcej środków  na dzialalność bieżącą  tej  jednostki.
Ponadto   w  Dziale  921 Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego   z uwagi na  brak 
dofinansowania  zdejmowane jest zadanie -zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia 
edukacji  kulturalnej  łącznie kwota  500.000 zł. 
Środki Osiedla Nr 4  w wysokości 2.000 zł  z przeznaczeniem  na dodatkowe upiększenie 
pomnika  im. Jana Długosza.

Zmiany  te  skutkują  zmniejszeniem  planu  dochodów  i  wydatków  o  kwotę  563.000 zł.

Radny A.Tokarz – poprosił o szerszą informację w sprawie  nie otrzymania  dotacji   na 
boisko  sportowe  w  Libidzy.
W  Rozdz. 60016  Drogi  publiczne  gminne  jest kwota  167.500 zł    gdzie   150.000 zł  
przeznaczono  na  zakup usług remontowych.  Poprosił   o   wyjaśnienie   jak  zostały 
zagospodarowane te środki.
Poprosił również o szerszą informację w sprawie  Działu 852  Pomoc społeczna w zakresie 
Rozdziału  85216  Zasiłki  stałe   kwota  90.000 zł. 

Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o pierwsze pytanie  to  wyjaśnił, że  od nowego
roku zmieniły  się   zasady  przyznawania  takich  dotacji.  Poprzednio  dysponował  tym
Urząd Marszałkowski,  w tej  chwili  dysponuje  Ministerstwo. Zmieniły się też kryteria.
Okazuje się, że małe szkoły które nie mają bazy sportowej  praktycznie nie mają szans  na
takie dofinansowanie . Dwa główne kryteria, które spowodowały, że ta dotacja  nie  została
przyznana  tj. zbyt mało  uczniów   oraz  osiągnięcia  sportowe. Jest to paradoksem, o jak



można osiągnąć wyniki sportowe jak się nie ma   czym ćwiczyć  i  uprawiać  jakąkolwiek
dyscyplinę  sportową.  Ponadto  wskaźniki dotyczące  stanu gospodarki w gminie   tj.
preferowane są  jednostki  samorządowe,  które mają  słabą kondycję  finansową,  kwestia
bezrobocia   itd.   Te  wszystkie  czynniki  spowodowały,  że  ta  inwestycja  nie  otrzymała
właściwej ilości punktów  i z tego tytułu nie otrzymała  dofinansowania.
Decyzja o nieprzyznaniu dofinansowania zapadła z końcem czerwca, co też jest dziwne, 
dlatego, że  inwestycję powinniśmy rozpocząć  już z początkiem czerwca  aby móc ją 
skończyć  do wakacji.

Jeśli chodzi o remonty dróg, to jak sama nazwa wskazuje  środki zostaną przeznaczone  na
remonty bieżące  dróg. Mamy dość poważne braki, jeżeli  chodzi o materiał . Zakres prac 
jest  dość szeroki  i tych środków cały czas brakuje, więc trzeba je sukcesywnie  zwiększać.
Jeśli  pojawia się  szansa na zakup dodatkowego destruktu, więc dobrze byłoby aby 
ZDiGK dysponował  jakimiś środkami  na  ten cel. 

Jeżeli chodzi  o pomoc  społeczną, to  są środki  które nie zostały wykorzystane .

Skarbnik K.Jagusiak – jak  już  wcześniej   uzasadniła, w tym rozdziale otrzymaliśmy 
dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych na zasiłki stałe , w związku z tym 
pozostałe pieniądze   można zagospodarować  na inne cele. Przypomniała, że zasiłki  stałe 
rządzą się  określonymi prawami. Nie  może  ich dostać każdy, są określone zasady.

Radny Z.Bełtowski – uważa, że  pieniądze idą na ZDiGK, ale to   chyba  Burmistrz  zleca 
Dyrektorowi co ma być za nie zrobione, czy  też  dyrektor  sam   decyduje  na co ma 
wydatkować te środki. 

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

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

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

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że  Zespół   Opieki   Zdrowotnej   zwrócił   się   o   pomoc
finansową   z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  remontu  Poradni  Ogólnej  Nr 1 przy
ul.  Staszica  28 w Kłobucku  w zakresie   schodów wejściowych  i  podjazdu  dla  osób
niepełnosprawnych  w  wysokości   23.000 zł.

Radny A.Tokarz – zapytał jaka jest treść wniosku złożonego przez ZOZ. Cel jest szczytny, 
ale wiadomo że nie jest to nasze zadanie. Jest   tak  wiele  różnych  potrzeb, że trzeba się 



głęboko zastanowić nad dofinansowaniem  ZOZ-u czy  w ogóle   Starostwa. Czy gmina 
jest na tyle bogata, żeby  ich  dofinansowywać.
 
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że  wniosek dotyczy szerszego  zakresu   obejmującego
prace   na   kwotę   148.000 zł . Z   wnioskiem   o  wsparcie   finansowe   zwróciła   się   Pani
Dyrektor ZOZ w zakresie  schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Uważa, że  w zadaniach gminy jest również  wspieranie  prozdrowotne, więc tutaj  nie  ma
jakiejkolwiek  kolizji  prawnej.  Uważa, że kwota 23.000 zł   nie  zrujnuje   gminie  budżetu,
natomiast  naszym obowiązkiem  jest wspieranie  tych działań. Chodzi również o estetykę 
miasta, gdyż  te prace dotyczą  elewacji budynku, wejścia czyli tego wszystkiego co wiąże 
się  z   otoczeniem   również  wizualnym. Postanowiono   więc  wesprzeć   inicjatywę 
Dyrektora   ZOZ  gdyż   warto   wspierać   takie  przedsięwzięcia   bo   służą  wszystkim  
mieszkańcom   gminy.

Przewodnicząca rady D.Gosławska – dodała,  że   ta   kwota   zostanie   przeznaczona   na
remont   schodów  i   wejścia  do   Przychodni    Nr 1  przy  ul. Staszica 28   w   Kłobucku.  
Uważa, że  kwota  jest  mała, ale   cel  jest  znaczący  i  szczytny.

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

Ad. 5. 
Wypracowanie  opinii  p  rojekt  uchwały  w  sprawie   wyrażenia   zgody   na   zawarcie
aneksu   nr 2  do  porozumienia   z   dnia  6 marca 2015   o  współpracy   w  sprawie
opracowania   i     realizacji   Strategii   RIT   dla   Subregionu   Północnego   w   ramach
Regionalnego     Programu    Operacyjnego   Województwa    Śląskiego    na    lata
2014-2020. 

Kierownik IR W.Solska – Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 37/VII/2015 z  25 lutego
2015  r.  wyraziła  zgodę  na  przystąpienie  Gminy  Kłobuck  do  współpracy  w  ramach
Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa  Śląskiego
i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłobuck a pozostałymi powiatami i gminami
wchodzącymi  w  skład  Subregionu  Północnego  Województwa  Śląskiego.
Jednostki  Samorządu Terytorialnego Subregionu Północnego  zawarły w dniu 6 marca
2015 r. w Częstochowie Porozumienie o współpracy w sprawie opracowania i realizacji
Strategii   RIT  dla     Subregionu    Północnego  w  ramach   Regionalnego   Programu
Operacyjnego Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020.
W dniu 23 czerwca 2015 r.  Rada Miejska w Kłobucku  Uchwałą Nr 76/XI/2015 wyraziła
zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w
sprawie opracowania i  realizacji  Strategii  RIT  dla   Subregionu Północnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020.
Aneks  nr  1  wprowadził   zmiany  do  porozumienia  zasugerowane  przez  Ministerstwo



Infrastruktury i Rozwoju.
W  dniu   01.08.2017r.  pismem  o  znaku   FER.042.46.2017   Pan   Prezydent  Miasta
Częstochowy   Krzysztof  Matyjaszczyk  wystąpił  o  podjęcie  uchwał  przez  Rady
Gmin/Powiatu w terminie  od  8 sierpnia  do  15 września br. w sprawie  wyrażenia  zgody
na  zawarcie  aneksu  nr 2  do  porozumienia  z dnia 6 marca 2015 r.  o  współpracy  w
sprawie  opracowania  i  realizacji  Strategii RIT  dla  Subregionu  Północnego  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020.
Aneks  nr 2 do porozumienia  wprowadza zapisy dotyczące możliwości przyjmowania i
wykluczania członków porozumienia.  Zmiana  konkretnie  dot. § 7 gdzie wprowadzono
zapis, że Zgromadzenie  Ogólne  RIT  na posiedzeniach  może podejmować uchwały w
sprawie przyjmowania nowych członków  porozumienia   lub wykluczania  aktualnych
sygnatariuszy  porozumienia. Dalsze zmiany też dotyczą  tylko i wyłącznie tego tematu.
Propozycja takich zmian  wynika  z pracy Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Burmistrz J.Zakrzewski – dotyczy to złożenia wniosku przez jedną z  gmin  poza limitem, 
który wcześniej był ustalany. Do tej pory w RIT była zasada taka, że każda gmina 
wskazywała cel, przeznaczenie i pulę środków które  chce wykorzystać na dane działanie. 
Pojawiły się tzw. środki rezerwowe  jeżeli chodzi o  Odnawialne  Źródła  Energii   (OZE).
8 gmin  złożyło akces  o  chęć skorzystania z tych dodatkowych środków, które  się 
pojawiły. Na Komitecie Sterującym, który wyznacza kierunki  działania  całego 
Subregionu Północnego  ustalono, że  te gminy które złożyły akces do skorzystania  z tych 
środków złożą  wnioski  maksymalnie  do 1.000.000 zł. Wszyscy akcjonariusze tego 
porozumienia  wyrazili  na  to zgodę, po czym wpłynął  wniosek jednej  gminy  na całą 
alokację  środków. 
Nic by się takiego nie stało gdyby  te zasady nie obowiązywały  również w innych 
działaniach. 
Jest to konkurs otwarty. Ale jeżeli mamy pulę pieniędzy i zgłasza się do tego konkursu 
odpowiednia liczba beneficjentów z odpowiednim kapitałem, który  chce wykorzystać, to 
wtedy jeżeli nie popełni błędów formalnych przy tych wnioskach, to ma bardzo dużą 
szansę  na pozyskanie środków na dofinansowanie. W sytuacji takiej  gdzie odbywa się na 
zasadzie swobodnego  podejmowania decyzji przez poszczególne gminy,  może dojść do 
sytuacji takiej, że jedna gmina złoży wniosek na większą kwotę, czyli inne gminy już nie 
otrzymają środków.
Propozycję aneksu na Zgromadzeniu  jednogłośnie podjęto decyzję aby taki aneks 
wprowadzić.
Gmina Kłobuck jest w tej chwili liderem jeśli chodzi o Subregiony w wykorzystaniu 
środków unijnych. Mamy szansę na pozyskanie dodatkowych 6%  z całej alokacji, a  to  są 
niemałe pieniądze  do wykorzystania w późniejszym czasie. Również starają się, aby 
środki  na drogi  powiatowe  i  gminne  w  RIT-ach pojawiły się w ramach Subregionu  a 
nie w ogólnej puli. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę możliwości wykonania tego wniosku.
Gmina Kłobuck nie  decyduje się  na taki zakres,  w tej chwili  decydujemy się  na  złożenie
wniosku    na  250  i 50 dodatkowych  punktów solarów  i  fotowoltaniki, to przy wniosku  
na  800 powstaje pytanie czy są  w stanie w ogóle  zrealizować   ten  wniosek. 
Może  dojść do sytuacji  takiej, że ten wniosek przejdzie, gmina otrzyma te pieniądze, ale 



po prostu  ich  nie spożytkuje. A to powoduje  niewykorzystanie  środków i stratę tych 6%.
Całość  systemu  do tej pory funkcjonował  bez zarzutu jeżeli  wszystkie  gminy  trzymały  
się zasad.  W ramach RIT  gminy  otrzymywały to,  co miały zaplanowane . Jeżeli 
zburzymy ten system  dojdzie do sytuacji takiej  że wszyscy będą składać wnioski na 
wszystko.
Poprosił  o  podjęcie  tej  uchwały, bo  to   jest  też  ważne  dla  dalszego  funkcjonowania 
Subregionu. Trzeba  patrzeć  perspektywicznie   a nie  tylko  na to,  co  się  dzieje  dzisiaj.
Uważa, że warto tą uchwałę  podjąć.

Komisja   Budżetu,    Finansów,  Handlu ,   Usług   i    Ochrony   Środowiska    jednogłośnie
pozytywnie    zaopiniowała     projekt    uchwały   w     sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
aneksu   nr 2  do  porozumienia   z   dnia  6 marca 2015   o  współpracy   w  sprawie   oparcowania
i     realizacji   Strategii   RIT   dla   Subregionu   Północnego   w   ramach     Regionalnego
Programu   Operacyjnego   Województwa   Śląskiego   na   lata   2014-2020. 
 

Ad. 6. 
Sprawy różne.  

Radny A.Tokarz -  zapytał w imieniu jednego z mieszkańców  o żłobek, czy  zadbano  tam 
o to  aby nie było barier architektonicznych.  

Burmistrz J.Zakrzewski – projektant   w  projekcie  przewidział  bariery  architektoniczne. 
Dzieci niepełnosprawne  mają  dostosowane   te  pomieszczenia.
Żłobek  został zatwierdzony przez wszystkie służby.   

     Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług  i  Ochrony  Środowiska   J.Soluch   zamknął   posiedzenie.   

      
Przewodniczył:  Janusz Soluch

      Protokołowała:  Danuta Kowalik


