projekt
Protokół Nr 8/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu , Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 03.11.2017r.
Radni obecni wg. załączonej listy obecności.
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 7/2017 z dnia 25.10.2017r.
/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 7/2017 z dnia 25.10.2017r.
3. Wypracowanie opinii do projektu planu wydatków inwestycyjnych do projektu
budżetu na 2018 rok wraz z proponowanymi kwotami dochodów i wydatków na
rok 2018.
4. 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.
Odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku komisji.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska
przyjęła porządek posiedzenia komisji.

jednogłośnie

Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r.
/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 7/2017
z dnia 25.10.2017r.

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

Ad.3.
Wypracowanie opinii do projektu planu wydatków inwestycyjnych do projektu
budżetu na 2018 rok wraz z proponowanymi kwotami dochodów i wydatków na
rok 2018.
Burmistrz J.Zakrzewski – przypomniał, że radni otrzymali wstępne zestawienie
propozycji inwestycyjnych na rok 2018 .
Według jego opinii jest to optymalne zestawienie wszystkich inwestycji, które mogą być
na ten moment wprowadzone do budżetu.
Wiadomo, że w trakcie roku mogą się pojawić ewentualnie dodatkowe inwestycje, jeżeli
pozwoli na to budżet i sytuacja organizacyjno-prawna. Natomiast wiadomo, że inwestycje
to jedno, a wydatki na te inwestycje, to jest druga sprawa. Radni muszą mieć
świadomość, że w planie jest zaciągnięcie dość znacznego kredytu na ten cel, więc
poprosił o zaakceptowanie tych propozycji.
Bardzo ważną informacją jest to, że proporcje dotyczące środków są na poziomie 65%
na miasto i 35% na wieś. Takie jest przełożenie budżetu w proporcji między miastem
a wsią.
Oczywiście jest to bardzo ambitny budżet pod względem wykonania nie tylko
finansowego, ale też merytorycznego. Na barkach Wydziału Inwestycji będzie spoczywało
wykonanie tych wszystkich zadań . Część tych zadań jest powiatowych, więc nie
wystarczy tylko przekazać środki, ale mimo wszystko powinien odbywać się nadzór
ze strony gminy nad tymi inwestycjami, gdyż dajemy pieniądze i chcemy wiedzieć że
są one dobrze zagospodarowane.
Zaznaczył, że nie ma tu uwzględnionych jeszcze tych planów, które są w gestii Zakładu
Komunalnego w ramach remontów.
Radny J.Kulej – zapytał odnośnie pkt 23 Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach
zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rzeką Biała Oksza , o jaką
kładkę chodzi.
Burmistrz J.Zakrzewski – chodzi o kładkę, która ma łączyć osiedle z powstającym
Centrum Usług Społecznych na terenie OSiR. Będzie ona stanowiła bezpośrednie
przejście z osiedla na teren OSiR-u, aby ominąć mostek garbaty.
Radna E.Kotkowska – rozumie, że pkt. 11 i 12 czyli Droga Grodzisko-Libidza i
Wilkowiecko-Kłobuck to są projekty powiatowe, do których gmina dokłada swoje
środki.
Jeśli chodzi o pkt 14 – zakup nieruchomości 25.000 zł, zapytała jakie planowane są zakupy

jakich nieruchomości i gdzie.
Pkt. 20 - Osiedle Smugi II-etap II czyli kontynuacja drogi łączącej Osiedle Smugi II z
ul. Kochanowskiego, czy też jakiś inny etap.
Pkt.24 – Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR-u w
Kłobucku na łączną kwotę 800.000 zł z czego 400.000 zł ze środków unijnych.
Pkt 25 – Koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Kamyku przy ul. Szkolnej na
cele oświatowe i sportowo-rekreacyjne kwota 20.000 zł.
Poprosiła o rozwinięcie tematów.
Burmistrz J.Zakrzewski – jeśli chodzi o drogę Wilkowiecko-Kłobuck, jest to realizacja
w ramach tzw. „powodziówek” z bardzo dość dużym dofinansowaniem. Powiat
zaprasza nas na konsultacje i rozmowy przed zleceniem projektu. Jest to wstępna
kwota, która jest oszacowana na ten odcinek, który obejmuje dwa fragmenty odcinka
leżących na terenie Gminy Kłobuck , z tym że jest jeszcze odcinek pomiędzy tymi
odcinkami , który postanowiono wyremontować mimo braku dofinansowania.
Mimo, że na dzień dzisiejszy jest jeszcze w miarę dobrym stanie, to za rok czy dwa
będzie wyglądał tak jak pozostałe.
Postanowiono więc zrobić jeden konkretny odcinek drogi.
Na pewno ta kwota będzie wyższa, z tym że dofinansowanie jest 80%.
Jest to dość duży odcinek, bo planowany jest ponad 1 km remontu i ok. 700 m odcinka
który nie jest objęty dofinansowaniem . Zaczyna się od przepustu za zakrętem idąc od
ul. Wojska Polskiego (wzdłuż zabudowań) .
Droga Grodzisko-Libidza jest realizowana w ramach PROW-u. Jest to stosunkowo nie
duży odcinek w porównaniu z Gminą Wręczyca, gdzie planowany jest remont wraz z
chodnikiem od drogi krajowej do granicy gminy.
Jeśli chodzi o Kłobuck-Kamyk ul. Szkolna i Reymonta to realizacja w ramach tzw.
schetynówki. Wniosek przeszedł formalną ocenę, więc jest duża szansa aby otrzymał
dofinansowanie.
Co do pkt 24 - Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR-u
w Kłobucku jest planowane do złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa
Kultury Fizycznej i Sportu.
Budując bieżnię, trzeba zdać sobie sprawę że boisko nie ma właściwego odwodnienia i
nawodnienia, więc jest bardzo trudno utrzymać murawę w dobrym stanie szczególnie
latem. W tym projekcie planowana jest studnia głębinowa, dzięki której będziemy
oszczędzać pieniądze na nawodnienie boisk. Planowane jest wykonanie kompleksowe.
Bez odwodnienia boiska, bieżnia nie ma racji bytu.
Pkt. 14 zakup nieruchomości – kwota 25.000 zł .
Skarbnik K.Jagusiak wyjaśniła, że kwota 25.000 zł jest przeznaczona na wykup
nieruchomości ul. Górna w Gruszewni na styku z Lgotą (radni wcześniej podjęli
uchwałę w tym zakresie).

pkt 26 Koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Kamyku przy ul. Szkolnej na cele
oświatowe i sportowo-rekreacyjne, nie obejmuje tylko tej działki zakupionej, obejmuje
natomiast cały teren wokół szkoły. Taką koncepcję planuje się przygotować i zlecić. Na
to właśnie zostanie ta kwota przeznaczona.
Z czasem chciałby tam urządzić siedzibę klubu, której nie ma, aby klub opuścił szkołę
gdyż nie może się dłużej utrzymywać taki stan. Wzrastają nam koszty oświaty. Całe
funkcjonowanie klubu jest uciążliwe dla szkoły, bo jest to jednak wydzielona przestrzeń.
Poza tym wszystkie kluby mają własne siedziby i nie korzystają z innych pomieszczeń.
Pkt 20 – Osiedle Smugi II – kwota 1.050.000 zł .
W pierwszym roku kadencji Burmistrza został zrobiony I etap Smugi II, a teraz jest
kontynuowany kolejny etap, czyli kolejne ulice na Osiedlu Smugi II tj. ul. Leśmiana,
ul. Poświatowskiej itd.
Kierownik IR W.Solska - jest propozycja taka, żeby ul. Reymonta pozostawić w stanie
takim jakim jest, ponieważ wyjazd jest utwardzony, a nie ma tam budownictwa
mieszkaniowego przy zakończeniu. Więc lepiej byłoby kontynuować następną ul.
Leśmiana, tam gdzie mieszkają mieszkańcy i jedynie uzupełnić chodniki na ul.
Tuwima i ul. Reymonta.
Można to jeszcze przedyskutować, bo będzie to potrzebne gdy będziemy zlecać
aktualizację kosztorysu.
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że w rozmowie mieszkańcy stwierdzili, że
zależy im na tym aby zrobić więcej dróg niż budować chodniki, bo jednak ruch
samochodowy nie jest tam bardzo uciążliwy, żeby te chodniki były tak pilne.
Oczywiście one są w projekcie, będą wykonane, ale lepiej byłoby ciężar tych środków
przenieść na wykonanie dróg.
Kierownik IR W.Solska – dodała, że zorganizowane będzie spotkanie z mieszkańcami
osiedla. Na razie jest skosztorysowana ul. Leśmiana i chodniki na ul. Tuwima i
Reymonta.
Przewodniczący komisji J.Soluch – odnośnie budynku wielofunkcyjnego, to w tej chwili
najważniejsze jest wyprowadzenie przedszkola ze szkoły. Normalne klasy lekcyjne
zostały przekształcone na przedszkole, a liczba dzieci rośnie i lekcje odbywają się w
suterenach.
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że koncepcja będzie opracowana, a o tym którą
inwestycję w przyszłości będziemy realizować to będzie wspólna decyzja mieszkańców
i Rady.
Koncepcja jest po to, żeby planować całość inwestycji i zgodnie z tą koncepcją później
zlecać poszczególne elementy i projekt techniczny. Więc to ma jedynie pokazać i
rozmieścić poszczególne elementy na terenie. Natomiast kwota jest zbyt mała, żeby to
był projekt docelowy.

Radna E.Kotkowska – ponieważ Burmistrz zawsze stał na stanowisku, że jeżeli robimy
koncepcję i w ślad za tym projekt, to później mamy to realizować. Dlatego też
chciałaby się dowiedzieć jaka jest ta koncepcja i z czym w przyszłym roku trzeba
będzie się zmierzyć.
Burmistrz J.Zakrzewski – na razie zlecamy koncepcję. Należy zauważyć, że również
na OSiR II etap jest założona koncepcja dotycząca basenu odkrytego i nie tylko, ale
również terenu przy ul. Niemczyka.
Przy takich inwestycjach które obejmują duży teren, gdzie jest duży zakres i jest
wiele elementów, uważa że powinno się zaczynać od koncepcji, nie od projektu.
Koncepcja daje nam obraz całości, jak ma wyglądać cały teren jaki chcemy
zagospodarować. Na bazie tej koncepcji możemy wybrać poszczególne elementy do
projektu technicznego.
Radny M.Wojtysek – zapytał czy jest szansa pozyskania środków zewnętrznych na
planowaną w przyszłości inwestycję, jeżeli chodzi o budynek klubu czy przedszkola
w Kamyku, tak jak to było np. w Łobodnie w tym okresie programowania.
Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o PROW to zmieniło się trochę przełożenie
środków, bo wykorzystaliśmy tamto programowanie gdzie tych środków było bardzo
dużo. W zasadzie 80% środków poszło na te cele i każdy mógł skorzystać. Dlatego dzięki
LGD powstały dwa obiekty sportowe w Łobodnie i Libidzy. Trzeba wziąć pod uwagę,
że z całego PROW-u na LGD na gminę przypadło 360.000 zł .
Planuje się podzielić ten teren, żeby był teren typowo sportowy i teren oświatowy.
Jeżeli teren zostanie wydzielony to będzie to miało jakiś sens. Będzie można wówczas
składać wnioski o dofinansowanie do różnych źródeł.
Koncepcja ma być tak zorganizowana, żeby oddzielić te tereny. Byłoby to w jednej
symbiozie, w jednym miejscu, ale jednocześnie żeby każdy odpowiadał za swój teren.
Radny A.Tokarz – poruszył kwestię remontu dróg w ramach remontów bieżących
Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej. W bliskiej perspektywie potrzebna jest ta
wiedza, jakie są zamierzenia w kwestii budowy i remontu dróg.
Nawiązał do koncepcji zagospodarowania nieruchomości w Kamyku przy ul. Szkolnej.
Był w tej szkole z tytułu kontroli, oglądał te pomieszczenia i uważa, że trzeba pomóc
dzieciom w sensie tym, że w suterenach są pomieszczenia, które są nawet wyłączone z
użytku z uwagi na zawilgocenie, problemy z wentylacją .
Natomiast na samą koncepcję i jej zakres, wpływ będzie miał bezpośrednio Burmistrz
i strony zainteresowane, a nie cała Rada.
Uważa, że trzeba pozostawić Radnym możliwość co do decyzji czy ta koncepcja ma
się przekształcić w określony projekt . Osobiście jest za tym, żeby zrealizować tą
koncepcję dla dobra dzieci, ale chciałby mieć na to wpływ.
Następnie nawiązał do sposobu operowania pewnymi danymi, kwotami, chodzi o
podział na obszar miejski i wiejski. Uważa, że nie powinno być żadnych podziałów i
nie powinno się taką informacją operować, tym bardziej co do kosztów inwestycji.

Jedną z pozycji ujętej w wydatkach na 2018r. dotyczącym Osiedla Nr 3 jest projekt
przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku – kwota 30.000 zł.
Jako jednostka pomocnicza zobowiązali się, że będą partycypować w kosztach tego
projektu.
Zgłosił propozycję dopisania do przedstawionych zadań inwestycyjnych na 2018 rok
przebudowy placu centralnego za wspólnotami mieszkaniowymi między ulicą
Wyszyńskiego a Szpitalem.
Należałoby się również pochylić nad boiskiem asfaltowym osiedlowym pomiędzy
blokami przy ul. Wyszyńskiego i Osiedlową.
Burmistrz J.Zakrzewski – na razie mowa jest o inwestycjach a nie remontach.
Natomiast coś co już jest wystarczy wyremontować, a czego nie ma w ogóle albo coś co
trzeba przebudować, to może być inwestycją.
Radny A.Tokarz – poprosił przynajmniej o koncepcję przebudowy tego placu
centralnego.
W imieniu Zarządu Osiedla Nr 3 stwierdził, że osiedle będzie partycypowało w
kosztach opracowania tej koncepcji.
Ponadto zapytał o pkt 22 – Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu
kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku. Jest to zadanie
bez dotacji , środki własne 420.000 zł. Zapytał czy to skrzyżowanie było tak nieodzowne i
jakie są koszty tego skrzyżowania.
Poprosił o zwrócenie uwagi na konstrukcję spiętrzającą śluzę k/Strzelnicy.
Powoduje to degradację terenu, bo mimo wszystko koryto rzeki jest dewastowane
przez wodę, rzeka czasami wylewa. Czy istnieje jakaś inna możliwość wymiany
wody w stawach w inny sposób, bez tego spiętrzenia. Poprosił, aby Burmistrz
pochylił się nad tym tematem.
Poruszył również sprawę oświetlenia terenu gdzie jest boisko osiedlowe
(między ul. Wyszyńskiego a ul. Osiedlową) . Znajdują się tam również boksy na
śmieci. Mieszkańcy od wielu lat proszą o doświetlenie tego terenu choćby tylko
kilkoma lampami.
Burmistrz J.Zakrzewski – jeśli chodzi o koncepcję zagospodarowania nieruchomości w
Kamyku przy ul. Szkolnej, to nie uważa za dobre rozwiązanie omawianie
konkretnego terenu i konkretnej koncepcji zagospodarowania ze wszystkimi
radnymi, bo wiązałoby się to z koniecznością zwoływania posiedzeń sesyjnych .
Przewodniczący komisji J.Soluch – uważa, że radny nie miał na myśli samej koncepcji,
tylko później już po opracowaniu samej koncepcji, aby miał udział w decydowaniu o
tym, co tam powstanie.
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że Rada zawsze decyduje i jak będziemy robić

projekt techniczny, to będzie on określony dość precyzyjnie czego ma dotyczyć.
Też zastanawia się nad różnymi rozwiązaniami tej koncepcji, czy np. nie kupić kilka
mieszkań komunalnych i nie przesiedlić mieszkańców z Domu Nauczyciela , dlatego że
ten budynek mógłby być dofinansowany w ramach termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej. Byłoby to jakieś rozwiązanie. Budynek stoi w centrum przy
szkole i takie były plany żeby stworzyć tam przedszkole . Uważa, że bardziej by się
opłacało kupić kilka mieszkań komunalnych i zaproponować je tym mieszkańcom
(minimum 4 mieszkania). Budowanie czegoś od nowa będzie bardzo kosztowne. Dlatego
lepiej byłoby zaadoptować ten budynek na przedszkole w ramach dofinansowania i nie
tworzyć czegoś nowego.
Więc ta koncepcja też w pewnym sensie będzie takim alternatywnym rozwiązaniem w
kwestii przedszkola. Na pewno koncepcja będzie zrobiona bardzo rozważnie i w
konsultacji z mieszkańcami.
Co do projektu przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku, to ten zakres jest dużo
większy niż wymiana nakładki. Planowana tam jest strefa parkingowa. Żeby ją zrobić,
trzeba zerwać skarpę. Są to dość spore koszty, bo trzeba odtworzyć kwestię nasadzeń,
wzmocnić tą skarpę itd. Jest to niemały odcinek, a jego koszt szacunkowy to ok. 500.000
zł jeśliby chciano wykonać to tak, jak być powinno z odtworzeniem jezdni, przebudową
chodnika, pasami do parkowania i odtworzeniem zieleni na tym skwerze.
Jeśli chodzi o przebudowę ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz
skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku, Gmina wykonuje chodnik w ul.
Zakrzewskiej i ul. Stawowej, natomiast do czerwca 2018r. PKP przebuduje przejazd. W
porozumieniu zawarto taki zapis, że po stronie gminy jest przebudowa po obu stronach
przejazdu ul. Zakrzewskiej i ul. Reja , dlatego że tam nie będą pasować te rzędne
torowiska i jezdni, jednocześnie chodzi o ciąg chodnika z ul. Zakrzewskiej poprzez
przejazd kolejowy.
Radny J.Kulej – poinformował, że na spotkaniu Polskie Koleje Państwowe sobie
zażyczyły , że jeżeli gmina nie zrobi tego wcześniej to oni nie są zainteresowani
budową przejazdu i dostosują go do parametrów obecnych (wyznaczyli na to termin).
Radny A.Tokarz – przypomniał o przebudowie placu centralnego i dobudowie
oświetlenia na Osiedlu Nr 3.
Burmistrz J.Zakrzewski – jak już wcześniej tłumaczył, każde zawieszenie lampy
wymaga tyle samo pracy, jak przy rozstrzygnięciu projektu na budowę chodnika czy
drogi dlatego, że procedury są podobne.
Uważa, że zawieszenie lamp jest pilne, ale z uwagi na bardzo dużo prowadzonych
zadań inwestycyjnych nie jest możliwe wykonanie od razu.
Stwierdził, że jeżeli będzie na tyle możliwości, czasu i mocy przerobowych, to te
oświetlenia będą kontynuowane.
Dlatego też nie zostały wpisywane te drobne zadania. W zadaniach funduszy sołeckich

i osiedlowych tam zostało to ujęte.
Jeśli chodzi o przepust, to przyznał Radnemu rację, że nie jest to dobre rozwiązanie dla
tego stawu. Rybacy zażyczyli sobie wymiany wody, bo są tam ryby. Na pewno przepust
wymaga remontu , bo nie jest w najlepszym stanie. Na pewno będzie obniżony
poziom tej zastawy, bo nie ma takiej potrzeby aby była tak wysoko spiętrzona . W
ramach tego remontu czeka nas również oczyszczenie koryta rzeki, bo jest dość mocno
zarośnięte.
Radny M.Woźniak – zapytał odnośnie planów na temat dofinansowania wozu
strażackiego dla OSP w Białej.
Burmistrz J.Zakrzewski – w kwestii wozu strażackiego dla OSP w Białej, to na razie nie
wprowadzano go do budżetu, dlatego że to Radni muszą o tym zdecydować.
Jest wniosek OSP Biała na zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Biała na kwotę
800.000 zł.
Należy wziąć pod uwagę, że to wszystko jest zależne od tego, czy ten montaż finansowy,
który był do tej pory się utrzyma.
Jeżeli będzie decyzja Rady, że stać nas na 500.000 zł dofinansowania do zakupu wozu
strażackiego, to on zrobi.
Jest też pomysł na to, aby kupić od Państwowej Straży Pożarnej samochód, który jest
kilkuletni za ok. 300.000 zł . OSP Biała nie chce wozu lekkiego tylko średni, więc taki
wóz większy też dużo więcej kosztuje.
Jeśli ten montaż finansowy z czterech źródeł: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego , Straży Pożarnej i budżetu gminy byłby
możliwy, to wtedy dokładamy w granicach 270.000 zł.
Straż Pożarna w Białej jest skłonna nawet poczekać jeszcze rok żeby kupić samochód
taki jaki chcą. Więc nie wprowadzano do budżetu na razie tych pieniędzy. Jeżeli będzie
gwarancja że do tego programu możemy przystąpić i będziemy mogli skorzystać z
tych trzech dodatkowych źródeł, to zaproponuje Radzie wprowadzenie do budżetu tej
kwoty (ok.270.000 zł). Ale odbędzie się to tylko pod takim warunkiem.
Samochód jest potrzebny, ale nie jest zwolennikiem wydawania 500.000 zł.
Jest skłonny przeznaczyć maksimum 300.000 zł w budżecie na zakup samochodu.
Wszystkie te samochody jakie zakupiono w innych OSP : Nowa Wieś, Lgota i Libidza
kosztowały ok.60.000 zł każdy. W Łobodnie samochód kosztował 120.000 zł . Straże są
zadowolone.
Nie mówi nie, ale jak się pojawią fundusze. Na ten moment nie ma sensu wprowadzać do
budżetu.
Radny M.Woźniak – z tego co pamięta , to Burmistrz obiecał że na przyszły rok pomoże
zorganizować nowy samochód , bo ten który w tej chwili mają to remont pochłania
duże pieniądze. Ponadto zostali wykluczeni z rejestru straży, nie mogą więc uczestniczyć
w zawodach w których zajmowali dobre miejsca.
Z tego co mu wiadomo, to ten montaż finansowy OSP chciała zacząć od gminy.
Co z tego, że znajdą pieniądze w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i od Straży jak

nie mają żadnego zapewnienia ze strony gminy. Natomiast Burmistrz obiecał
zaproponować w budżecie kwotę 200.000 zł. Mając taką kwotę mogą wtedy ubiegać
się o wsparcie finansowe. W przyszłym roku jest 100-lecie Straży Pożarnej w Białej i
dlatego strażacy mieli nadzieję, że wtedy samochód już będzie, może nie całkiem
nowy, ale inny i trochę lepszy.
Burmistrz J.Zakrzewski – proponował zakup samochodu używanego, jeżeli chodzi o tą
kwotę w przypadku gdyby nie było tego montażu finansowego. Środki mogą się
pojawić w każdym czasie. Jeżeli by się pojawiły zbyt późno w przyszłym roku, to OSP
byłaby skłonna przełożyć tą rocznicę aby móc ją połączyć z zakupem samochodu.
Jest po rozmowach z Komendantem Straży Pożarnej Desperakiem, który proponował sam
osobiście samochód używany pod warunkiem że on otrzyma samochód nowy, bo tylko
taka może być zamiana. Obiecał, że Komendant otrzyma pismo, że deklaruje zakup
tego samochodu i że w budżecie takie środki się pojawią. Ale nie ma sensu teraz
wprowadzać do budżetu, bo jak wiadomo część inwestycji też nie zostało wprowadzone
do budżetu.
Ponadto należy jeszcze wiedzieć, że każda dodatkowa rzecz, którą wprowadzimy do
budżetu może spowodować przekroczenie 100 mln zł budżetu. Jeśli przekroczymy
100 mln zł, to musimy mieć własnego audytora, a jeśli będziemy mieli audytora to
musimy mieć dużo więcej pieniędzy. Więc po to ten budżet jest tak skonstruowany aby
na etapie jego uchwalania nie przekraczać tej kwoty. W trakcie roku, wiadomo że
będą przetargi i różne sytuacje i każda sesja to są zmiany.
Jeżeli coś mówi, to stara się słowa dotrzymać, może później ale go dotrzymuje.
Więc, jeżeli ustalono ze strażakami, że taka deklaracja do Komendanta Straży Pożarnej
pójdzie, że deklarujemy zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie, to tak
będzie. Wystarczy jedna sesja i pieniądze zostaną wprowadzone.
Ponadto wszystkie samochody, które zostały zakupione dla straży, bez względu na ich
kwotę, to najpierw ochotnicze straże pożarne same jeździły i szukały odpowiednich
samochodów i przeznaczyli też część środków własnych.
Należy też zaznaczyć, że Biała w tym roku dostała mnóstwo pieniędzy na remonty,
między innymi na remont Strażnicy.
Uważa, że należy czekać spokojnie, aż pojawią się te środki. Wie, że ten samochód jest
potrzebny i to w jak najszybszym czasie.
Należy podjąć decyzję, albo się godzą na używany i sprawa jest rozwiązana, albo też
czekają na środki z programów.
OSP w Białej nie chce starego samochodu .
Jeżeli OSP w Łobodno kupiło za 120.000 zł średniej klasy samochód, to za 300.000 zł
można kupić naprawdę dobry samochód który będzie służył przez wiele lat. Czy
warto wydać 800.000 zł na samochód, który będzie tak samo służył.
Skarbnik K.Jagusiak – przypomniała, że gmina ma 11.513.206,27 zł kredytu, jest to
duża kwota. Trzeba mieć na uwadze, że gmina przez ostatnie 3 lata nie była zadłużona.
Jednak budżet nie jest na tyle rozciągliwy, żeby tak bez przerwy dopisywać kredyt, bo
ma to określone konsekwencje. Gminę stać jest na kredyt, z tym że jest to czas taki, że

oprocentowanie kredytu jest niskie czyli w momencie sporządzania projektu budżetu
wskaźniki są dobre. Mądrość polega na tym, żeby ustawić te spłaty tak, żeby w
momencie gdy się coś zadzieje na przyszłość (będzie to zadłużenie do 2027 roku) kiedy
oprocentowanie może wzrosnąć, a tu się liczą kwoty obsługi długu też do tych
wskaźników, żeby były korzystne te wskaźniki na lata przyszłe.
Jeśli chodzi o wskaźniki do spłaty zadłużenia (jest to różnica pomiędzy dochodami a
wydatkami bieżącymi na rok przyszły) ona nie jest duża, wynosi 2.862.645,58 zł.
Przypomniała, że wykonanie roku 2016 było to 7.000.000 zł. Każde ruchy płac i pochodne
powodują, że te granice się zmniejszają , tym bardzie że Burmistrz w czasie swojej
kadencji nie podwyższył żadnych stawek podatku od nieruchomości, środków
transportu czy rolnego. W związku z tym te dochody jedynie wzrastają poprzez w miarę
prowadzone inwestycje i efektywność kontroli. Dlatego trzeba mieć świadomość, że ten
kredyt jest dość wysoki i nie można składać propozycji jego podwyższenia.
Ponadto zwróciła uwagę, że komentarze dotyczące projektu budżetu w głównej mierze
dotyczą uwag planu środków na Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej.
W pierwszych przeliczeniach do projektu budżetu na 2018r. środki nie będą za duże. One
w momencie wejścia do budżetu są istotnie mniejsze niż później na koniec roku .
Praktycznie co drugi miesiąc ZDiGK dostaje te środki , natomiast nie mogą one być
planowane od początku wysokie, dlatego że jeśliby były na początek roku wysokie, to
różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi nam się zmniejsza i wtedy gmina
nie może zaciągnąć kredytu i nie może się rozwijać, co w konsekwencji by
powodowały to, że środki na remonty by były natomiast na inwestycje by nie było.
Poprosiła też o zrozumienie, że start na początek roku budżetowego, to są określone
ograniczenia,bo one wynikają z przyczyn obiektywnych .
Radna E.Kotkowska- przypomniała, że na zebraniu wiejskim Burmistrz zobowiązał się
do tego, że zajmie się drogą ul. Kasztanową w Kłobucku w Sołectwie Niwa Skrzeszów.
Wprowadzony zostanie projekt i pieniądze z Funduszu sołeckiego zostały na ten cel
zabezpieczone. Jednakże nie widzi tutaj tego projektu. Na zebraniu długo o tym
rozmawiano, mówiono o kilku koncepcjach i że nie będzie to łatwy projekt do
realizacji. Duża część mieszkańców jest sukcesywnie zalewana, bo jest tam teren
podmokły. Końcówka drogi jest w bardzo kiepskim stanie. Regularne nawożenie
szutrem praktycznie nic nie daje. Dlatego liczyli, że nakładka która będzie w ul.
Kasztanowej zaspokoi potrzeby chociażby okolicznych mieszkańców. Była mowa o
przebudowie ul. Kasztanowej, z której to będzie można frez czy pozyskany materiał
przenieść na ul. Wierzbową, Jesionową, Akacjową , wszystkie ulice które wymagają
bardzo dużych inwestycji, ale wiadomo że one nie będą mogły być w chwili obecnej
przebudowywane czy nawet remontowane. Dlatego też przykro, że nie uwzględniono w
tym projekcie budżetowym drogi ul. Kasztanowej. Z wyjaśnień P. Skarbnik wynika, że
również ZDiGK będzie miał ograniczone środki przynajmniej w pierwszym etapie,
który będzie na pewno bardzo trudny, bo potrzeb będzie bardzo dużo, a środków
praktycznie nie będzie albo będą w bardzo ograniczonym zakresie (w marcu, kwietniu
albo maju). Uważa, że jest to zdecydowanie za późno.
Wspomniała również, że ul. Ogrodowa o którą wnioskowała od kilku lat też jest w

okropnym stanie i mieszkańcy liczą, że przynajmniej remont będzie możliwy.
Burmistrz J.Zakrzewski – w tym zestawieniu jest pozycja dot. dopłat do funduszu
sołeckiego z kwotą 118.000 zł . Jeśli chodzi o ul. Kasztanową to nie zapomniał o niej i
uważa, że trzeba zacząć od koncepcji odwodnienia w ogóle całego terenu, dlatego
że bez tej koncepcji nie ma sensu projektować czegokolwiek. Mamy przykład ul.
Strażackiej gdzie na prostym odcinku występują ogromne kłopoty z projektowaniem.
Wyjaśnił, że ul. Kasztanowa nie jest w najgorszym stanie na tym odcinku asfaltowym ,
natomiast dalej jest nieprzejezdna. Problem stanowi właśnie ten odcinek, który
wymaga odwodnienia. Może właśnie ta koncepcja dałaby rozwiązanie
odprowadzenia wód z ul. Kasztanowej.
Wtedy można by się zastanowić czy iść w projekt tak potężny jak przy ul. Strażackiej i
jakie są z tego tytułu kłopoty, czy najpierw skupić się na odwodnieniu nie tylko ul.
Kasztanowej ale całego tego odcinka, który jest nieprzejezdny.
Uważa, że jedynym logicznym rozwiązaniem byłoby odwodnienie przez ulicę Jesionową
do drogi wojewódzkiej poprzez ulicę boczną z tyłu i od tej koncepcji rozpocząć.
Może najpierw rozwiązać problem odwodnienia a później projektu docelowego.
Można ewentualnie zaprojektować na razie tylko ten odcinek asfaltowy, którego nie
ma i odwodnić go.
Trzeba wziąć pod uwagę, że mamy tyle zrujnowanych asfaltowych dróg i teraz
przebudowanie asfaltowej w miarę dobrej drogi, tylko dlatego, że jest końcówka kiepska,
to uważa, że odwodnienie tego odcinka którego nie ma i zabudowanie go asfaltem
będzie lepszym rozwiązaniem .
Dlatego wraca do tego zapisu 118.000 zł na zwiększenie środków z funduszu sołeckiego.
Radna E.Kotkowska – zwróciła uwagę, że ta kwota jest na całą gminę.
Burmistrz J.Zakrzewski – nie do wszystkiego dokładamy środki. Tylko tam gdzie
wyraził zgodę, że jest w stanie je dołożyć , to dołoży i jest to suma tych wszystkich
zgód.
Radna E.Kotkowska – przypomniała, że na zebraniu była mowa iż najlepszym
rozwiązaniem byłoby oczywiście odwodnienie w pierwszej kolejności , ale na
odwodnienie potrzebny jest chyba projekt.
Poza tym przypomniała, że była mowa o projekcie na całą ulicę i podzieleniem na etapy
tegoż projektu. Zaczęcie od końca, bo on wymaga najszybszej interwencji i ewentualnie
sukcesywnie jeżeli będą środki robimy dalej. Był proponowany projekt całej ulicy.
Burmistrz J.Zakrzewski – byłoby dobrze zlecić taki projekt odwodnienia, który byłby
elementem całego projektu, a potem na bazie tego stworzyć projekt docelowy. Jeżeli się
okaże, że jest problem w ogóle z odwodnieniem czegokolwiek , to projekt techniczny
będzie niemożliwy do wykonania, bo albo nikt się go nie podejmie, albo będzie tak drogi,
że będzie kosztował ok. 150.000 zł bo uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
odwodnienia drogi jak wiadomo nie jest proste.

Ul. Kasztanowa i Sołectwo Niwa Skrzeszów jest trudnym terenem pod względem
odprowadzenia wód, bo nie ma cieku rzecznego, więc trzeba znaleźć sposób aby ten
teren odwodnić. Nie ma sensu zlecić projektu, który utknie w martwym punkcie.
Radna E.Kotkowska – wyjaśniła, że ciek rzeczny jest, tylko jest dość daleko w
odległości od początku ul. Kasztanowej.
Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że cieki wodne można też w spec ustawie robić.
Radna E.Kotkowska - ciek rzeczny jest, tylko jest daleko do rzeki, która jest
naturalnym ciekiem wodnym gdzie można by odprowadzić tą wodę. Ale wtedy byłaby
koncepcja łączenia ul. Kasztanowej z ulicą Pierzchno z odcinkiem, który będzie
realizowany z dróg powiatowych. Jest to jednak w ogóle nierealne ponieważ teren ten
jest niezamieszkany i bez sensu jest w niego inwestować, ale początek jest jak
najbardziej zasadny.
Burmistrz J.Zakrzewski – w pozycji „Dopłata do funduszu sołeckiego” jest ogólna
kwota środków w tym również zabezpieczenie na zwiększenie środków
przynajmniej na projekt odwodnienia.
Radny A.Nowak – cieszy go to, że wreszcie dyskusja zeszła na właściwe tory czyli na
drogi, które są największą bolączką mieszkańców. Ostatnie opady spowodowały to, że
przez ostatnie trzy tygodnie cały wysiłek ZDiGK został zburzony. Woda rozmyła
wszystkie zabiegi na drogach w kwestii łatania dziur itd. między innymi cała ul.
Chodkiewicza została rozmyta.
Radny Z.Bełtowski – powrócił do tematu zakupu bojowego wozu strażackiego.
Nadmienił, że słusznie Burmistrz powiedział na zebraniu, że w naszej gminie
potrzebny jest konkretny samochód, tym bardziej że teraz uruchomiona będzie
autostrada. Mamy 4 jednostki ochotniczej straży pożarnej, natomiast w Białej jest
jednostka zawodowa straży pożarnej, nie ochotnicy. Pracuje ona na zmiany i
zawodowo wyjeżdżają w razie pożarów. Jest to jednostka bojowa.
Przewodnicząca rady D.Gosławska – zapytała czy w OSP Biała są osoby na etacie, czy są
oni dostępni całą dobę.
Radny M.Woźniak – wyjaśnił, że jest to 15 zawodowych strażaków, którzy mieszkają w
Białej.
Radny J.Kulej - uzupełnił wypowiedź Radnej E.Kotkowskiej. Doskonale zna ulicę
Kasztanową i uważa, że oczywiście odwodnienie jest potrzebne ale nie w tym
miejscu o którym Radna mówi. Osobiście załatwiał z właścicielem posesji, która była
zatapiana, wykopanie rowu odwadniającego. Ten rów jest wykonany. Jest wykonane
połączenie i podłączenie pod ciek w kierunku Libidzy. Wydaje mu się, że sprawy wodne

w tym miejscu można w ten sposób rozwiązać.
Radna E.Kotkowska – tydzień temu była na interwencji po wykopaniu tego rowu, bo
znowu zalewa mu posesję.
Radny J.Kulej – uważa, że rowy są wykonane doskonale, wody tam nie ma. Co do drogi,
to oczywiście należy ją naprawić przynajmniej nakładkę do skrzyżowania gdzie była
szkoła (przeszło 100 metrów). Może przydałoby się odwodnienie w kierunku Pierzchna,
natomiast na tym odcinku są po obydwu stronach rowy połączone pod drogą.
Burmistrz J.Zakrzewski –wyjaśnił, że nie ma tam własności, a mieszkańcy nie chcą się
zgodzić. Rów jest dobry, jak jest na całym odcinku a nie na fragmentach i dlatego tu
jest ten problem.
Radny A.Sękiewicz - zapytał o ul. Długosza czy będzie realizacja II etapu.
Burmistrz J.Zakrzewski – droga jest przewidziana do remontu. Wniosek formalny o
dofinansowanie przeszedł.
Radny T.Wałęga – nie widzi w tym zestawieniu inwestycji ul. Przechodniej przy
garażach.
Burmistrz J.Zakrzewski – nie rozmawiamy teraz o remontach, tylko inwestycjach.
Zaznaczył, że szacunkowy koszt remontów, które ma zaplanowane na przyszły rok to jest
ok.1.000.000zł w Zarządzie Dróg i Gospodarce Komunalnej, gdzie również jest ujęta ta
droga.
Radna D.Kasprzyk – zapytała o kawałek ul. Witosa, który jest tak niebezpieczny a
który będzie bardziej wykorzystywany przy przebudowie ul. Szkolnej. Inwestycja ta
będzie na pewno realizowana i wiadomo, że ulicą Witosa będzie objazd. Jest tam
bardzo niebezpiecznie, asfalt rozjechał się i praktycznie go nie ma. Czy ta droga
została przewidziana do remontu.
Burmistrz J.Zakrzewski – na ten moment na pewno planowana jest ul. Chodkiewicza
odcinek od zabudowań do ul. Witosa do remontu.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu , Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie
zaopiniowała projekt planu wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu na
2018 rok wraz z proponowanymi kwotami dochodów i wydatków na rok 2018.
/Za – głosowało 11 radnych,

przeciwnych – 0 ,

wstrzymała się – 1 osoba/

Ad. 4.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie wniesiono.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska J.Soluch zamknął posiedzenie.
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Uwaga : Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na
najbliższym posiedzeniu komisji.

