
projekt          
                                                                  Protokół   Nr  10/2017

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

odbytego  w  dniu   07.12.2017r.

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 
1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołu Nr  9/2017 z  dnia   21.11.2017r.  
/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 9/2017 z dnia  21.11.2017r.  
3. Ostateczna   opinia  komisji    w  sprawie  projektu  uchwały   budżetowej   Gminy  
Kłobuck   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. W  posiedzeniu   wzięli   również udział   
przewodniczący  pozostałych  komisji   Rady  Miejskiej.

      Przewodniczący  stwierdził,  iż   na   posiedzeniu    obecnych  jest  12   z   16  członków   
komisji  i  przewodniczących innych komisji. Zgodnie  z   § 42  ust. 3  Statutu  Gminy  
Kłobuck, posiedzenie   komisji   jest  prawomocne.   

      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia.

      Członkowie   komisji   nie   wnieśli  uwag  do  przedstawionego   porządku  posiedzenia  
komisji.

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



Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu   Nr  9/2017  z  dnia   21.11.2017r.  
/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 9/2017
z dnia  21.11.2017r. 

Komisja  nie  wniosła  uwag  do  projektu  protokołu.
 
Komisja  Budżetu,   Finansów,  Handlu , Usług   i   Ochrony   Środowiska    jednogłośnie  
przyjęła  protokół  z  poprzedniej  komisji.

     
     

Ad.3.  
Ostateczna   opinia  komisji    w   sprawie   projektu   uchwały   budżetowej   Gminy  
Kłobuck   na  rok  2018. 

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o projekt budżetu  i wydatki inwestycyjne, to w 
stosunku  do  przedłożonego   radnym  wykazu, w materiałach  projektowych  znalazły 
się  2 zadania   dodatkowe  do  tego  wykazu, który był   wcześniej  opiniowany. 
Są  to:
1. zakup  pojazdu dla  OSP Biała,
2. dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji.
Ponadto nadmieniła, że będą jeszcze małe autopoprawki do  przyjętego projektu  budżetu 
w  stosunku  do  materiałów, który  radni  otrzymają  na  sesję  (28 grudnia 2017r.).
Jeśli chodzi o wydatki bieżące, zostały  zabezpieczone  środki w zakresie  podwyżek  dla 
nauczycieli  w wysokości 5%   i   środki  na bieżące funkcjonowanie  wszystkich jednostek 
budżetowych.

Burmistrz J.Zakrzewski – oprócz   zadań  inwestycyjnych  ujętych   w  projekcie  budżetu 
w Załączniku Nr 2a  zaproponował   wprowadzenie   dodatkowego  zadania  pn.:”Projekt 
rewitalizacji  parku  przy  ul. Zamkowej  w  Kłobucku”.
Park  jest  zabytkiem  wpisanym  do rejestru zabytków. 
Na to zadanie  proponuje się  zabezpieczyć  kwotę  20.000 zł.  
Już  we  wcześniejszych   wypowiedziach  sygnalizował, że  będzie  się   starał   o 
inwentaryzację  drzewostanu  poprzez  szkołę  leśników.  Prowadzone są w tej chwili  
rozmowy w tej  kwestii , co  z  pewnością   da  wymierne  oszczędności  dlatego, że mamy 
nakaz  konserwatorski, który  nas  obowiązuje. Trzeba  wykonać  inwentaryzację 
drzewostanu   łącznie  z  usunięciem tzw. samosiejek . Z uwagi na to, że szacunkowy koszt
tej inwentaryzacji  były  ok. 100.000 zł   udało  się  wstępnie  porozumieć  z Nadleśnictwem
i  za  ich pośrednictwem  sprowadzić  uczniów  szkół  leśniczych  aby taką  inwentaryzację
w ramach praktyk  zrobili.  W  ten  sposób  zostałyby  zaoszczędzone  dość   spore   środki.
Dalsze prace, to   byłyby  już  kwestie  inwestycyjne. Żeby  przystąpić  do tych prac,   musi 



być   projekt.  Po  rozmowie  z  Wydziałem  Inwestycji  jest to  kwota  ok. 20.000 zł. Zakres 
tego  projektu  obejmowałby  zagospodarowanie  alejek,  oświetlenie  w formie  iluminacji 
świetlnej  oraz   odtworzenie   tzw. muszli  koncertowej, która  jest  również  wpisana   do  
tego  rejestru  i  jest  zabytkiem   nieusuwalnym.   

Zaproponuje  również  zwiększenie  środków na remontówkę  i  będą   to jedynie  
techniczne przesunięcia, które  będą  polegały na  zmianie w załączniku  do  Programu  
Profilaktyki  Alkoholowej  tj.  przesunięcie  środków z  rezerwy  na  konkursy,  co  będzie   
też   miało  odzwierciedlenie  w budżecie  w innym paragrafie.

Radny A.Tokarz – do   przedstawionej   przez  Burmistrza  propozycji   ma zastrzeżenia, 
gdyż  program rewitalizacji  obejmuje dużo większe obszary niż tylko Zagórze. Jest 
Osiedle Nr 3 położone  w  centrum  Gminy  Kłobuck   gdzie  w  niewielkiej  odległości   od
Urzędu  Miejskiego  znajduje  się  zdegradowany  plac  centralny, który  jest zamieszczony
w wariancie II  programu   rewitalizacji.    Poza  tym  zniszczona   jest  jezdnia  i chodniki   
w  ul.  Baczyńskiego. Owszem, jest  projekt , ale nie wiadomo  co  z  nim   będzie, może się 
zdarzyć  że   nawet w ogóle   nie   być zrealizowany.
Więc  nie  zgadza się  z  tą  koncepcją, bo są  inne  ważniejsze  zadania.
Jeśli  chodzi  o  dotację  dla Policji . W ubiegłym roku obiecywano, że  to   koniec   z 
dotowaniem  Policji , bo mamy inne poważniejsze wydatki,  a  Gminę  na  to  nie  stać.  
Poza  tym  Policja  jest  finansowana  z  budżetu Państwa. Taka  zresztą  była  opinia  wielu
radnych, że   była  to  już ostatnia dotacja dla Policji. Więc  również  będzie  przeciwny jej 
udzieleniu.
W  kwestii  koncepcji dot. placu w Kamyku   zapytał  czy  chodzi  o  zakupioną  
nieruchomość  przy  cmentarzu  w Kamyku.
Uważa, że  wydatek  na  koncepcję  jest chyba  niepotrzebny, bo  ktoś  kto   kupił  ten  plac,
to  już  miał  koncepcję  jak  to  zagospodarować. Koncepcje  powinny  być  ujęte   i  
opracowane  już  w projekcie, bo  teraz  jest  20.000 zł na koncepcję  , a  potem  kolejne  
30.000 zł  na  projekt  i  w  sumie  będzie  już   50.000 zł.
Kolejna   kwestia, to   oświetlenie  ul. Podleśnej   i  ul. Gościniec  w  Nowej  Wsi.
Osobiście  tam  był   i  stwierdził, że  zarówno  ul. Podleśna  jak  i  ul. Gościniec   są  
oświetlenie.   Na  odcinku  ul. Podleśnej  przy  lesie  są  4 słupy, przy  czym   na  dwóch  są 
lampy. Tak  samo  na ul. Gościniec   na odcinku gdzie  są  budynki  są  3  słupy  i  2 lampy.  
Chyba, że  planuje  się  oświetlić   tą  długą  przestrzeń  niezabudowaną  (drogę)  między  
Nową  Wsią  a  Borowianką.  
Na  miejscu nie  można  się  doprosić  od  lat  oświetlenia  schodów z ul. Baczyńskiego  na 
ul. Topolową  (1 słup  z 1 lampą).
Należałoby  również  doświetlić  przestrzeń  na  Osiedlu Nr 3  między  ulicami  Osiedlową
a  Wyszyńskiego. Zgłaszał  to  już  kilka  razy. Ujął  również  we  wniosku  do  budżetu  na 
2018 rok.

Burmistrz J.Zakrzewski –  wyjaśnił, że  mamy pewne  obowiązki  w  stosunku  do  
wszystkich  obiektów  zabytkowych. Postanowienie Konserwatora zabytków jest od wielu
lat   i  nikt  tego  zobowiązania  nie  zdejmie, musimy   je  wykonać.



Poza tym  są  miejsca o  które  trzeba  zadbać.
Projekt rewitalizacji  parku  przy  ul. Zamkowej  w  Kłobucku ma być  projektem  dającym 
gminie   możliwości   składania  wniosków  o  dofinansowanie   z   tzw. Programu  
rewitalizacji. Więc nie  można  porównywać  innych  obszarów, które  nie  są  możliwe  do 
dotowania, bo  jedynym  możliwym  takim  wnioskiem  są  obiekty  które   są  zabytkowe. 
Więc  dobrze  by  było, aby  mieć  taki  projekt  i  wykorzystać  te  możliwości  pozyskania 
środków.
W  kwestii  udzielenia  dotacji  dla  Policji    której   radny  jest  przeciwny.  W  takim  razie 
nie  udzielajmy  też   dotacji   służbie   zdrowia, bo  ona   też  jest   finansowana  z   
budżetu Państwa.  Dlaczego  więc  dotujemy   oświatę, która   jest  zadaniem   rządowym   
i  dopłacamy  14.000.000 zł.  
Są  rzeczy które  warto wesprzeć  dlatego, że to służy  naszym  mieszkańcom.  Uważa, że 
powinno się to wspierać. Wszystkie samorządy to robią.   
Kolejna rzecz to koncepcja zagospodarowania terenu przy szkole w Kamyku. 
Rozmawiano  o tym  wiele razy na poprzednich komisjach. Były wnioski, był  plan 
inwestycyjny  zatwierdzany  i  takich  głosów  nie  było.  Natomiast  dzisiaj  kiedy    jest    
komisja  po  to   aby zatwierdzić   wcześniejsze  rozmowy  i   ustalenia,  jest dyskusja  czy 
warto wprowadzić to  do budżetu. 
Koncepcja  przede wszystkim  jest  robiona  po to, aby  nie  projektować   chaotycznie  
pojedynczych elementów.  Ma  ona decydować o zagospodarowaniu  całego terenu . Na 
podstawie tej koncepcji projektuje się poszczególne elementy  (odrębnie plac zabaw, 
budynki i inne elementy architektury).
Koncepcja jest elementem projektu. 
Odnośnie  oświetlenia  na Nowej Wsi.  Są to wnioski  zebrania wiejskiego . Widocznie   jest
to potrzebne  skoro   Rada  Sołecka  przeznaczyła  na  ten  cel  środki.  
Skoro  Radny wspomina  o  jednej  lampie  na  Osiedlu  Nr 3,  to  należy  przekazać  na  nią
pieniądze  ze  środków osiedlowych. Zaznaczył, że  proces  posadowienia 1 lampy jest  tak
samo   długi   jak  zawieszenie  5 lamp  czy  dobudowanie  kawałka  linii, bo  trzeba   zlecić
projekt , nadzór, wykonanie. Jest  to  takie  samo zadanie, tylko  skala  finansowa jest  inna.

Radny A.Tokarz – odnośnie  oświetlenia  na  ul.  Podleśnej   i  ul. Gościniec  w  Nowej  Wsi
jak Burmistrz twierdzi, że były zebrania , ale zebrania  można  sobie urządzać , mnożyć 
wnioski  i dokumenty.  Jednak to Burmistrz nawet bez żadnych  wniosków powinien 
rozpoznać  potrzeby mieszkańców, bo to jest jego zadanie. Gdyby nie zgłaszał co roku ul. 
Baczyńskiego  to i tak Burmistrz powinien  sprawę  drogi   rozpoznać.  Ma do tego  
powołane odpowiednie służby, jak Zarząd Dróg  i  Gospodarki  Komunalnej    gdzie 
spływają wszelkie  meldunki, opracowania,  przeglądy  itd. 
To  Burmistrz   powinien  to  ocenić, a  nie  powoływać  się  na  zebranie  mieszkańców.
Posiada  materiał  gdzie  sfilmował  całą  ul. Podleśną   i  całą  ul. Gościniec.
Kolejna  pozycja  w projekcie  budżetu  to  „Budowa  ul. Konwaliowej,  chodnika  w  ul. 
Różanej  oraz  oświetlenia  ul. Konwaliowej, Różanej   i  HM Sobisia  w   Kłobucku”. Tam  
oczywiście  też  były zebrania  mieszkańców. Ale to  Burmistrz  ma  swoje  służby  i  środki
żeby wypracować najlepsze rozwiązanie, nie  mieszkańcy mają o tym decydować. Trzeba 
ich  słuchać, ale  fachowo  to  Burmistrz  ma  się  wypowiedzieć.  



Jeśli chodzi  o chodnik w  ul. Różanej   dlaczego   nie przewidziano  tego  i pozwolono 
mieszkańcom budować się,  a  nie zadbano o to  żeby  było  dość  przestrzeni  po  jednej  i 
drugiej stronie  na chodnik.
Zapytał  czy   na tych  ulicach  przewiduje  się  ruch jednokierunkowy.   Zwrócił  również  
uwagę, że  ogrodzenia  nie  są w linii  prostej, nawet w chodniku są  jakieś skrzynki 
elektryczne, czy  inna  infrastruktura techniczna. Należałoby to uporządkować  i rozważyć
koncepcję  czy nie mogłaby to być  droga  pieszo – jezdna.
Zapytał  czy jest   jest  opinia  z  Policji  na okoliczność   ruchu  jednokierunkowego.

Burmistrz J.Zakrzewski –  wyjaśnił, że decyzje  podejmuje  na  podstawie  danych, 
wniosków, analiz  i  własnych  przemyśleń. Taki  jest  kształt  budżetu. 
Jeśli chodzi o projekt  ul. Różanej  i  Konwaliowej, to  jest  on w  budżecie   tegorocznym ,   
został  już  zlecony  i  jest  na  ukończeniu . Więc  nie  wie o czym  tu rozmawiać  na  tym 
etapie. Projekt  został  uzgodniony  z  mieszkańcami , zatwierdzony  przez  zebranie 
mieszkańców, uzgodniony w  obecności projektanta . Dyskutowana była koncepcja tego 
projektu w  obecności  mieszkańców  i  taki  projekt  będzie  realizowany. Projektant od 
drogownictwa jest fachowcem w tej dziedzinie i analizował  to pod kątem bezpieczeństwa 
i  potrzeb  mieszkańców. Nie tylko mieszkańców ul. Konwaliowej i Różanej, ale również 
zaproszeni zostali mieszkańcy bloków sąsiadujących  z  ul. HM Sobisia, bo ta inwestycja 
obejmuje również ten odcinek  pod  względem  . 
Zaznaczył, że  wszystkie te inwestycje, które  są dyskutowane  na  zebraniach osiedlowych
są  wprowadzane do budżetu. 
Wprowadzając do budżetu  ul. Baczyńskiego  oparł się  właśnie na swoich przemyśleniach
i  planach, bo  mimo  to, że  na  zebraniu mieszkańców  było  zaledwie  8 osób, to jednak  
wprowadził do projektu  budżetu  to  zadanie. 
Oświetlenia  na  Nowej Wsi to są wnioski sprzed  wielu, wielu lat. 

Radna E.Kotkowska – jeżeli chodzi o park przy ul. Zamkowej, to  jednym z  jej  wniosków
do  budżetu  była właśnie koncepcja  zadbania, rewitalizacji  tego parku, zrobienia  z  tego 
parku miejsca w którym społeczeństwo będzie się mogło spotkać , odpocząć. Być może 
będą tam również  prowadzone liczne  imprezy. Uważa, że jest to pomysł jak najbardziej 
zasadny i  godny  realizacji.
Co do samochodu dla Policji , to  dofinansowanie  zawsze budzi  pewne  kontrowersje.  
Osobiście czuje się bezpieczniejsza widząc, że    tych samochodów jeździ więcej  po całej 
gminie. Uważa, że kolejny samochód jest im potrzebny. Natomiast  nie wie czym jest 
spowodowana konieczność zakupu kolejnego samochodu. Skoro jednak   budzi to  takie 
kontrowersje  wśród radnych  i  mieszkańców, to  może   negocjować   kwotę  
dofinansowania.  Zapytała, o  jaką   kwotę  wystąpiła  Policja   (35.000 zł).  Można   się 
zastanowić  nad  trochę  mniejszą  kwotą. 
Natomiast kontrowersyjna  jest  kwota  dofinansowania  do  samochodu  strażackiego  dla 
OSP Biała. W stosunku do innych wydatków budżetowych   jest to  dość   duża  kwota. 
Zakłada, że przy tym dofinansowaniu  z innych  źródeł  ta  kwota  jest  zasadna. 
Natomiast   zapytała, co   w  sytuacji  gdy  tego  dofinansowania  jednak  nie będzie, czy  
zostajemy  przy tej kwocie, czy   też będziemy   zobligowani   do  zwiększenia  nakładów  



do zakupu tego  samochodu.
W planie  budżetu  znalazła  się  też  inwestycja   pn. Projekt przebudowy dróg ul. 
Kasztanowej  i  Jesionowej Niwa Skrzeszów  z  kwotą   9.000 zł.  Zapytała,   co   się  pod  tą 
nazwą  kryje,  gdyż  w  wyniku   poprzednich  dyskusji    i  wspólnych  ustaleń  wynikało, 
że tej przebudowy drogi   raczej  nie  będzie. Co  więc  w  chwili  obecnej  kryje  się  pod  tą
nazwą.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił kwestię, odnośnie samochodu dla Policji. Pojawiła się 
możliwość   zakupu  samochodu     hybrydowego  czyli  ekologicznego  dla  Policji   z  
możliwością  dofinansowania  z  kilku  źródeł: MSW, Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska  i  samorządu. Dotację   przekazuje  Starostwo  i   inne   samorządy. Stąd  ta  
kwota, bo   jest  to jedna  z  części  składowych  tego  dofinansowania. Jeżeli  obniżymy  tą 
kwotę, to dofinansowanie  nie  będzie  pełne. Policja  musi  być  mobilna. W  szczególności
chodzi  o dbanie   o  bezpieczeństwo mieszkańców.  Tak samo  wspieramy Zespół  Opieki 
Zdrowotnej . Ostatnio była  to  kwota  23.000 zł  i  jest  kolejny  wniosek  na  120.000 zł. 
Gmina  wspiera takie instytucje.
Jeśli  chodzi o ul. Kasztanową, to  zaproponowano  wprowadzenie  zgodnie z ustaleniami 
zebrania wiejskiego  i prowadzonymi  rozmowami, aby  przynajmniej  przymierzyć się do 
projektu  przebudowy tej ulicy. Problem który był dyskutowany wcześniej jest problemem
odwodnienia  i tutaj prawdopodobnie będziemy chcieli rozwiązać ten problem. Możliwe, 
że te środki zostaną na ten cel przeznaczone. Na razie zostało to tak wprowadzone, jak 
zostało zapisane w uchwale zebrania wiejskiego, żeby nie było to niezgodne z uchwałą.
Jeżeli zostanie rozwiązany problem odwodnienie, to później   kwestie remontów będą 
łatwiejsze.
W kwestii OSP Biała wyjaśnił, że wprowadzona została ta kwota dlatego, że pojawiają  się 
jeszcze  inne możliwości  jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski. Nabory wniosków ruszą 
najprawdopodobniej  do marca 2018 roku, wtedy będziemy  mieli  większą wiedzę  w tym
zakresie. Na razie wpisana  jest ta kwota hasłowo  - kwota 250.000 zł na OSP  Biała, bo  
taka  kwota jest niezbędna do tego programu. Czekamy więc do rozstrzygnięcia  
konkursów.

Radny A.Sękiewicz – w  Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  jest  
kwota 20.000 zł , zapytał czy to są te pieniądze wcześniej wycofane na  remonty kapliczek.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że środki nie są wycofane, one są w projekcie budżetu. 
Dostanie je Zarząd Dróg i Gospodarki  Komunalnej   do przydziału  do  planu 
finansowego.

Radny A.Sękiewicz – czy  w  projekcie  budżetu znajdą  się  jakieś  środki  na  remont ul. 
Kopernika w Kłobucku.

Burmistrz J.Zakrzewski – jest pewien  plan remontów dróg  ale  nie  w ramach  inwestycji,
tylko w ramach  remontów  więc nie ma tego w budżecie. Uważa, że Radni będą 
przychylnie  się ustosunkowywać  do  próśb   przesunięcia  środków na  Zarząd Dróg i 



Gospodarki Komunalnej. Na razie trudno przesuwać środki gdzie nie ma  policzonych 
kosztów, więc  sukcesywnie  będzie  proponować   takie  przesunięcia. Z  uwagi   na  to, że
nie  są   to   inwestycje,  nie  są  one  wpisane  wprost  do  budżetu, bo  nie  będzie  to  robił 
Wydział  Inwestycji  tylko   Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej. Takich remontów  jest 
planowane  dużo więcej. Zasygnalizował, że  takie przesunięcia  będą  robione  na  bieżąco
jeżeli  będą   już  dokumenty   gotowe  i  będą  wiadome  jakie   kwoty  są  niezbędne  na  
poszczególne  ulice  w kwestii  remontów  to  będzie radnych informował   i  prosił  o  
zatwierdzenie  przesunięcia środków.

Radny A.Sękiewicz – zapytał, czy   można  liczyć  na   zwiększenie  środków  na  Dni 
Długoszowskie.           

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że  zaplanowano  kwotę  6.000 zł , w poprzednim  roku  
było to 5.000 zł.

Burmistrz J.Zakrzewski – są zwiększone środki na MOK na zadania. Zrobiono kalendarz 
imprez, które były finansowane z dwóch źródeł:  promocji  miasta i  budżetu MOK. Chciał
to uporządkować  w  związku  z  czym  przesunięto  środki  na  imprezy  cykliczne  aby  te
środki  były  w  jednej  instytucji. Porządkowane  są  sprawy  bardziej  techniczne i 
organizacyjne.
Jeżeli chodzi o Dni  Długoszowskie jest  20% wzrost.

Radna E.Kotkowska –  przypomniała  o  ul. Wodociągowej   w  Kłobucku, która   w żaden
sposób jest  nieprzejezdna. Przy okazji  realizacji  kolejnego  etapu ul. Długosza  można by 
ją  wyremontować. Osoby przyjeżdżające do PUP , PWiK   czy do hurtowni  skarżą  się  że 
nie  ma  jak tej  ulicy  pokonać.
Przypomniała  również  o  ul. Ogrodowej   i ul. Mickiewicza  w  Kłobucku, które  aż  się 
proszą  o  remont. 

Radny A.Nowak – poruszył  sprawę   oświetlenia   ul. Równoległej   w Zagórzu, która   w 
ogóle  nie  jest  oświetlona. Będzie  głosował  przeciwko   oświetleniu  w  Nowej  Wsi.
Odnośnie parku w Zagórzu  to jest jak najbardziej za tym, że  należy to zrobić. Uważa, że 
jest  duże   zapotrzebowanie   społeczne, zwłaszcza  starszego  pokolenia  żeby  go 
doprowadzić  do  porządku.
Poprosił  o  wyjaśnienie  odnośnie  Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe – kwota 
3.009.145 zł , dlaczego  ta kwota  jest  taka  duża  i  na  co  zostanie  przeznaczona. 

Burmistrz J.Zakrzewski –  nie da się  uzupełnić  oświetlenia   wszystkich  miejsc   w   
jednym  czasie. Jest to  długi proces, który jest sukcesywnie  realizowany.
Jeśli chodzi o ul. Równoległą, to  Radny  powinien  wiedzieć, że jest podpisana umowa , 
która ma swój termin realizacji  (20 grudnia). Należy więc poczekać,  aż  się to zrealizuje.
Póki co, ta umowa obowiązuje i nic nie wskazuje aby nie była zrealizowana.
Odnośnie  zawieszenia  lamp  w  Nowej Wsi , jest tam już projekt wykonany.  Za chwilę 
znów  będzie zarzut, że  projekty są odkładane na półkę.  Zwrócił uwagę, że jak radni 



zgadzają się na projekty  to  nie ma dyskusji  nad ich wykonaniem. Należy się więc  
wcześniej zastanowić, czy warto to robić, bo  po to się te projekty robi. W   momencie 
uzyskania pozwolenia  w ciągu 3 lat jest obowiązek,  żeby to wykonać.
Części , fragmenty ale po to  aby to pozwolenie i projekt nie przepadł. 
Jeżeli radni zgodzili się na projekt, to nie ma sensu  dyskutować  nad jego  wykonaniem. 
 
Przewodnicząca rady D.Gosławska – podniosła  temat dofinansowania służby zdrowia.
Przypomniała, że  na służbę zdrowia przekazano kwotę 23.000 zł  na  remont  schodów  
przy Przychodni  Nr 1.  Dyrektor  ZOZ  zwróciła  się z wnioskiem do Burmistrza  o 
ewentualne  dofinansowanie, przy czym  nie  zna kwoty. Jednak wniosek   został 
rozpatrzony negatywnie  i  środki  nie  zostaną  przekazane w przyszłym roku. 
Nadmieniła, że każda  gmina  przekazuje  pieniądze   co  roku  na  remont  obiektów
służby  zdrowia.  
Jeśli chodzi o dofinansowanie  Policji, to też ma mieszane uczucia w tym zakresie.
Jeśli gmina  dotuje takie  instytucje  z  których  korzystają  wszyscy   mieszkańcy  i  to  w 
nieporównywalnej  większości  właśnie  ze  służby zdrowia, to  należałoby  chyba  ich 
wspomóc    ponieważ   ZOZ w tej chwili przeprowadza  ogromne  inwestycje  szczególnie 
w  tym  roku  w  Kłobucku. 
Liczy na to, że Burmistrz  nawet  po tej odmowie  jednak  przychyli  się  do  wniosku  i  
dofinansuje  ZOZ.

Burmistrz J.Zakrzewski – była mowa o tym, że  zawsze  dobrze  byłoby aby 
wnioskodawca   wyjaśnił   czego ma dotyczyć  to  dofinansowanie.
W przypadku  Policji, Komendant  szczegółowo   objaśnił  na  czym  ma  polegać  to 
dofinansowanie  do  samochodu, jakie   pojawiają  się  możliwości.
W  przypadku  ZOZ otrzymano jedynie pismo  o dofinansowanie w wysokości 120.000 zł. 
Przy  małej   kwocie   Dyrektor  ZOZ  rozmawiała  z  Burmistrzem  i  ustalono   co  ma  być
sfinansowane  za  konkretną  kwotę.
Natomiast  120.000 zł  jest  niemałą   kwotą  i  teraz dopiero  po  odmowie  Dyrektor  ZOZ 
wyjaśniła  na  czym  ma  polegać   to  dofinansowanie.    

Wiceprzewodniczący rady J.Batóg – uważa, iż  należałoby  rozważyć   możliwość 
dofinansowania   ZOZ-u,  bo  jest  to  bardzo ważna  instytucja  z  której  korzystają  
wszyscy  mieszkańcy.
Popiera  zakup  samochodu  dla  OSP Biała. Jest   to  jednostka   wiodąca,   która  również  
jest  bardzo ważna  dla  bezpieczeństwa   mieszkańców.
Popiera  też   dofinansowanie Policji  w  zakresie  zakupu  samochodu. Jednostka  
Powiatowej  Policji  jest  na naszym terenie  i  dobrze  byłoby  ją  dofinansować  tym  
bardziej, że  inne  gminy również  przekażą   środki na ten cel.
Jeśli chodzi o park w Zagórzu  to  w pełni  popiera  propozycję  rewitalizacji  parku  przy  
ul. Zamkowej. Przez wiele lat odbywały się tam imprezy powiatowe, międzygminne. Być  
może zamek, który jest  obiektem  zabytkowym  ożywi  się   kiedy  zrobione  zostanie 
otoczenie.



Przewodniczący komisji J.Soluch –  jako radny  nie wyobraża sobie  takiej  sytuacji, żeby 
lekceważyć  zebranie  wiejskie, jest  to  najwyższa  władza  na  danym  terenie. Nie  można
powiedzieć, że  zebranie  wiejskie  nic  nie  znaczy.
W  przypadku  Nowej  Wsi  uczestniczył  w  ubiegłym  roku  w  zebraniu  wiejskim  kiedy 
część   środków  z  funduszu  sołeckiego,  zebranie  wiejskie  przeznaczyło  na  projekt 
oświetlenia. W tym  roku  przeznaczyło  część  środków z  funduszu  sołeckiego  na 
wykonanie  tego  oświetlenia. Uważa, że  Nową   Wieś  trzeba  podziwiać  za  to  co 
społeczeństwo  zrobiło  samo  od  siebie, to  żadne  inne   sołectwo  tego  nie  zrobiło.
 
W kwestii  samochodu  dla  Policji, to  uważa  że  działania  Policji  jak  wynika  ze  
sprawozdań  są  dobre , dlatego  trzeba  pomóc   w codziennym  działaniu   dot. poprawy 
bezpieczeństwa  mieszkańców  w całym  Powiecie.

Komisja  Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług  i  Ochrony  Środowiska   pozytywnie  
zaopiniowała  projekt   uchwały   budżetowej   Gminy  Kłobuck   na   rok  2018    wraz  z  
propozycją    Burmistrza  dot.  wprowadzenia  dodatkowych  zadań, tj.:
- Projekt rewitalizacji  parku  przy  ul. Zamkowej  w  Kłobucku”,
- dotacja dla Policji  w  zakresie  zakupu  samochodu,
- środki  dla  OSP Biała  na  zakup  bojowego  samochodu  strażackiego.

/Za – głosowało  10 osób,                     przeciwnych – 2 osoby,                 wstrzymało się – 0/

Ad. 4. 
Sprawy różne.

Radny Z. Bełtowski – przypomniał,  że   na oświetlenie  w  Nowej  Wsi,   Rada Sołecka  
przeznaczyła   kwotę  6.000 zł, natomiast  w budżecie  jest zapisana  kwota  76.000 zł  na 
oświetlenie  uliczne  ul. Podleśna  i  ul. Gościniec  w Nowej Wieś.
Natomiast w Białej  z funduszu  sołeckiego  na przyszły rok  przekazano na ul. Jana Pawła 
II  i  Nadrzeczną  kwotę   34.595 zł   i  z  odpisów  21.800 zł  tj.  56.385 zł   na  niecały 
odcinek drogi.
Uważa, że to też należy wspomnieć. 

Radny A.Tokarz -  jeżeli jakaś Rada  przeznacza środki  na  inwestycję,   to  musi  być  
porozumienie  z  Burmistrzem, który na to wyraził zgodę.

Przewodniczący komisji   J.Soluch - wyjaśnił, że Burmistrz był na zebraniu.

Radny A.Tokarz -  uważa, że  musiała  być  zgoda  Burmistrza  już  wtedy, bo w 
przeciwnym  razie  nie  byłoby  sensu składać takich wniosków i przeznaczać środków 
minimalnych  które nie mogą wystarczyć  na  realizację  inwestycji. 



Przewodniczący komisji   J.Soluch – uważa, że Radny A.Nowak powinien  też tak  zrobić  
i  w  nowym  roku przeznaczyć  środki  osiedlowe  na  uzupełnienie  oświetlenia.

Radna E.Kotkowska – idąc tą drogą   co  Burmistrz  powiedział,  jeżeli rada czy zebranie 
wiejskie  przeznaczy środki na projekt  to znaczy że  realizacja  tego  projektu  jest  w 100%
zapewniona. Dajemy np. 2.000 zł  na  projekt  i  niech  się  dzieje, bo  realizacja  będzie  
zapewniona.
Rzadko kiedy Rada  nie  zgadza się  z  uwagi  na  ważność  zebrania  wiejskiego  czy  
osiedla, na ważność tej decyzji. Rada nie   kwestionuje  tego pomysłu na projekt  na 
realizację  jakiegoś  zadania.  W  związku z czym  Radni  się  zgadzają. Jeżeli  jest projekt, 
czyli zasadnym jest żeby była realizacja.
Teraz  pojawia  się  sytuacja  żeby zrobić  projekty   drobnymi  funduszami , a  za  chwilę  
będzie  realizacja, więc to chyba nie w tą stronę powinno  iść. 

Burmistrz J.Zakrzewski -  w każdym  sołectwie  i  w  każdym  osiedlu  ten  mechanizm  
działa  od  zawsze. Radni są  nagle  zdziwieni, że  Burmistrz  wyraża  zgodę.  Burmistrz  
jak jest na zebraniu wiejskim czy osiedlowym  i jest dyskusja  to ma świadomość  że jeżeli 
wyraża zgodę  że zebranie wiejskie przegłosowuje jakąś kwestię , to jedynie Rada  mu  
może  odmówić  wprowadzenia tego projektu. Ale należy mieć  świadomość,  że  proces  
projektowy  i  proces   inwestycyjny  to jest okres  od 1 roku   do 4 lat. Nie  jest  
powiedziane, że  w  następnym  roku powinien  się  projekt  realizować.  Projekt  powinien
być  zrealizowany  w  ramach  pozwolenia  na  budowę  i  naszą  rolą  jest, aby to 
pozwolenie  otrzymać. Takie  działania  powinno  się podejmować, aby  te  projekty  nie 
przepadały.
Złożył  Radnym  propozycję  projektu  budżetu  na  2018 rok, którą  uważa  za racjonalną. 

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

      
Przewodniczący:   Janusz Soluch

      Protokołowała:         Danuta Kowalik 
                                                                                                               Przewodniczący komisji      
                                                                                                        Budżetu,  Finansów, Handlu , Usług 
                                                                                                                   i  Ochrony  Środowiska

                                                                                                                        Janusz Soluch

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


